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ค ำน ำ 

 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
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
การศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ ง นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์              
มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
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 
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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) 

 



   
 

3 
 

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 งแ ต่ ม าถึ งห้ 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 เห ตุ ท า ง ถ น น ใน 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 ี

การวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัว
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 
การบริหารประสบการณ์ลกูค้า 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  
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เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. 
 

นายวรัญญ ู
ชูจันทร์ 

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
เครือข่ ายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ของผู้ ใช้บริการใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

13.20 – 13.40 น. นายทองค า   
สูนกลาง 

พฤติ กรรมการออม  แลปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อการออม 
กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเวชธานี 

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 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยง -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 
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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  
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เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. 
 

นายนิธิภัทร 
บุญหนา 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
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 ี

ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

14.00 – 14.20 น. นางสาวศิริกาล 
รุ่งเจรญิชัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

14.20 – 14.40 น. นายวรกิจ 
เพ็ชรประดบั 

ทัศนคติ ของลู กค้ าที่ มี ต่ อการบริก าร  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 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

15.40 – 16.00 น. นายสารัช 
วงศ์ศรีสุภางค ์

อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานกรมศุลกากร 
: กรณีศึกษาส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

16.00 – 16.20 น. นายวีระพงษ ์
อล าศาตร ์

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท คาโอ 
คอมเมอร์เชียล (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 
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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
สัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

10.00 – 10.20 น. นางสาวพชรภรณ ์
อาจิณกิจ 

ทัศนคติของข้ าราชการต่อการประชาสัมพันธ์ เพื่ อ
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  
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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 
การศึ กษาปั ญ ห าหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูจั งห วัด
สมุทรสาคร 

อ.ดร.ถนัด 
แก้วเจริญไพศาล 

16.00 – 16.20 น. นางสาวสุกัญญา 
จันทร์แก้ว 

การศึ กษาปั ญ ห าหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูจั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

อ.ดร.ถนัด 
แก้วเจริญไพศาล 

16.20 – 16.40 น. นายวีรภัทร 
สุวรรณธาดา 

การป ระ เมิ น โค ร งก ารคั ด เลื อ ก ป ลั ด อ า เภ อดี เด่ น 
(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 
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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 เหมะ
พันธุ์  
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 

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลตอ่กระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยา
เขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
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เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

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 ก ต้ อ งต าม กฎ ห ม ายขอ งผู้ ป ระก อบ ก าร โรงงาน
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 านาง
นอนในมิติต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจบุ้นระทึกช่วย “13 หมู
ป่าอะคาเดมี่ ” ในมิติด้านความคิดเห็นของประชาชน 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

14.20 – 14.40 น. นางสาวปาลดิา 
พุทธประเสริฐ 

ศึกษาความคิดเห็นของปฏิบัติงานหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญ
ระดับบริหารภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายใน
วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้น า
ในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้
บัญชาการ ศอร.ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้ าหลวงขุน
น้ านางนอนฯ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

14.40 – 15.00 น. นางสาวสุกัญญา 
อักษรถึง 

ศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายใน
วนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการ
การสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจากความคิดเห็น
ของประชาชนไทย 

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
ประชาชนในชุมชนต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการภัย
พิบัติกับบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุน
น้ านางนอน อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

17.00 – 18.00 
น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 
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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 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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  
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เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. นายภูมิพัฒน ์
ขันเงิน 

ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์อาคารออแกนิคและอาหาร
ฉลากเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

13.20 – 13.40 น. นายพุทธพงษ์ 
ตันสกุล 

กลยุทธ์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับธุรกิจ
งานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค 
จ ากัด 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

13.40 – 14.00 น. นายพงค์ศักดิ ์
นาคเป้า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจกองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ทางหลวง 

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. นางสาวภิญญาพัชร ์
นิมา 

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

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

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

สุนทรีรตัน ์
ปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทาง
สติปัญญาและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

15.40 – 16.00 น. นายพัชรายุทธ์ 
จันทน์หอม 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ความเร็วขับขี่ บน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTERWAY) เพื่อยกระดับ
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 เล็ ค ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง วั ย ท า ง า น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.เกษม
ศานต์  โชติชาคร
พันธุ ์

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 
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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 กษ าทั ศนคติ ขอ งพ นั ก งาน ที่ ใ ช้ ระบ บ ลี น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

09.20 – 09.40 น. นายพรพัฒน์ 
แก้วไพจิตร 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ปตท.
จ ากัด  (มหาชน) ที่ มี ผลต่อการเรียนรู้ 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  
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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 

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

14.00 – 14.20 น. นางสาวเต็มดวง 
ผดุงสุนทรารักษ์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอร์สทรีทเม้นท์ความงาม ของผู้บริโภค ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

14.20 – 14.40 น. นายทิวัตถ์ 
แจ่มสว่าง 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน
ต า บ ล ป าก น้ า ป ร าณ  อ า เภ อ ป ร าณ 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 ์
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลตอการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคช่ันของคนใน
กรุงเทพมหานคร 

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 

 
 

 



กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อก ำไร/ขำดทุนของรฐัวิสำหกิจ  
(กรณีศึกษำกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 

กุลชญา อยู่เย็น* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดทุนขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีก าไรของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ก ากับดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดและใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยก าหนดตัวผู้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และที่ได้ศึกษาจากเอกสารมาท า
การวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลข้อมูลเข้าด้วยกันตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผลออกมาใน
ลักษณะพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อไป 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นองค์กรที่ได้
ก าไรจากการด าเนินงานเกิดจากการได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมทุนกับเอกชนตามระยะเวลาของ
สัญญาและจะได้รับส่วนแบ่งรายได้สูงขึ้นตามระดับผลตอบแทนลงทุนที่ได้ท าความตกลงร่วมกับ
เอกชนไว้ อีกทั้ง กทพ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตอบสนองการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในกรุงเทพมหานครที่
ต้องการร่นระยะเวลาในการเดินทางท าให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีแนวโน้มในการท าก าไรสูงขึ้นทุกปี 
ส าหรับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ ขสมก. ขาดทุน
เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีปัญหาภายในองค์กร นโยบาย
รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ การแทรกแซงจากภาครัฐ ตลอดจน ขสมก. ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง
กับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน และภาครัฐไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ขสมก. อย่างจริงจัง
เท่าที่ควร ท าให้ขสมก. ซึ่งขาดทุนจากนโยบายการเก็บค่าโดยสารต่ ากว่าความเป็นจริงอยู่แล้ว ต้อง
ขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถช าระหนี้ได้ในระยะยาว 

 
ค ำส ำคัญ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ รัฐวิสาหกิจ  

 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail : sweetz_sugar@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
 รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยถือก าเนิดภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
โดยคณะราษฎรขณะนั้นเป็นชนชั้นปกครองใหม่ที่เข้าควบคุมอ านาจทางการเมืองและทางการทหาร
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมทุนของรัฐ และเป็นผู้ที่
ออกกฎหมายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมแก่การจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้น ด้วยแนวคิดที่
ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในชาติ คณะราษฎรได้
น าเงินทุนของรัฐบาลมาสร้างรัฐวิสาหกิจและบริษัทกึ่งราชการขึ้นจ านวนหนึ่ง โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และมีการด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของข้าราชการที่คณะราษฎรเป็นผู้แต่ งตั้งและได้
น าหน่วยงานของรัฐที่ดูแลบริการสาธารณะมาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ  เช่น องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งน าทุนของรัฐมาสร้างรัฐวิสาหกิจขึ้นอีก
จ านวนหนึ่ง เช่น รัฐวิสาหกิจทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารเอเชีย ธนาคารมณฑล และบริ ษัทไทย
เศรษฐกิจประกันภัย รัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัทข้าวไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือ
ไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล ส่วนรัฐวิสาหกิจทางด้านพาณิชยกรรม ได้แก่ บริษัทค้าพืชผลไทย 
และบริษัทพืชกสิกรรม เป็นต้น 
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค
เนื่องจากขณะนั้นผู้น ารัฐบาลประกาศนโยบายชาตินิยมไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของ
ประเทศไทย ประกอบกับขณะนั้นเองประเทศไทยขาดการติดต่อกับต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทย
ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจ านวนมาก รัฐบาลจึงด าเนินการผลิตสินค้าอุปโภคและจ าหน่ายสินค้า
เหล่านั้นให้แก่ประชาชนเอง เช่น เสบียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม น้ าตาลทราย เป็นต้น รัฐบาลได้จัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการเงิน ประกันภัย การเดินเรือ หรือ
พาณิชยกรรม เพ่ือบูรณะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ เจริญก้าวหน้า มีการตั้ งกิจการที่ เป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และกิจการที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เพียงพอ รวมทั้ง
กิจการที่เป็นการบริการประชาชน ที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและความสามารถ 
มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพ่ือเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งองค์การ
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นมา ท าหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ มีผลท าให้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง 
ๆขึ้นมาหลายแห่งซึ่งมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การ
แบตเตอรี่ องค์การแก้ว องค์การก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง รัฐบาลได้
กรรมสิทธิ์จากการเป็นเจ้าของกิจการจ านวนมาก รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจขึ้นอีกหลายแห่งประเทศไทยจึงมีรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอีกจ านวนมาก 

ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีจ านวนทั้ งสิ้น 56 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รัฐวิสาหกิจมีความส าคัญ
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อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มีแนวนโยบายการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจทุกฉบับ และรัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่
รัฐวิสาหกิจทุกปี การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศไทย การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ดีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
ขณะที่การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้
เช่นกัน 

การศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีก าไรและรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน 
(กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) จึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ 
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและมีก าไร ศักยภาพของการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจที่มีก าไรและสาเหตุของการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาขาดทุนสะสม
ตลอดจนความแตกต่างของการบริหารของทั้งสององค์กรอันเป็นสาระส าคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีก าไรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลและน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการโดยเลือกศึกษาเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีก าไร (กทพ.) และขาดทุน 
(ขสมก.) ในสาขาเดียวกันเพ่ือทราบอิทธิพลต่อก าไร/ขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ และความแตกต่างของ
ปัจจัยที่มีท้ัง 2 แห่ง 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ตัวแปรต้น    ปัจจัยเหตุ    ตัวแปรตำม 

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นโยบำยรัฐ 
- นโยบายและเป้าหมาย
ของรัฐบาลที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 
- นโยบายของรัฐบาลที่มตี่อ 
กทพ. และขสมก. 
 

กทพ. 
- นโยบาย/ภารกิจของ
องค์กร 
- ยุทธศาสตร์ของ กทพ. 
- สภาพของธุรกิจของ 
กทพ. 
- SWOT ของ กทพ. 

 

 

กทพ. มีก ำไร 
- มีการผูกขาดโดยการก าหนดราคา
โดยรัฐบาล 
- กทพ. เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่ง 
- มี โครงสร้างของราคาและมีการ
ก าหนดราคาค่าผ่านทางที่ชัดเจน 
- มีสัมปทาน ส่วนแบ่งรายได้จากการ
ที่เอกชนร่วมลงทุน เช่น ทางพิเศษศรี
รัชและอุดรรัถยา เป็นต้น 
- มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย ์
- กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสัดส่วน
ของผู้ใช้บริการเป็นผู้มีรายได้ปาน
กลาง-สูง 

ขสมก.  
- นโยบายขององค์กร 
- สภาพของธุรกิจของ ขส
มก. 
- สภาพของธุรกิจของ ขส
มก. 
- SWOT ของ ขสมก. 

ขสมก. ขำดทุน 

- รัฐบาลแทรกแซงการด าเนินงาน
ของ ขสมก. /การบรหิารจดัการของ 
ขสมก. ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ 
- ขสมก. เป็นบริการสาธารณะที่มี
ต้นทุนสูงและถูกผูกขาดราคาโดย
รัฐบาล 

- ขสมก. ต้องประสบกับภาวะการ
จราจรติดขัด ค่าน้ ามันที่มีแนวโนม้
สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
- การเพิ่มขึ้นของระบบขนส่งมวลชน
ท าให้ประชาชนไปเลือกใช้บริการ
ทางอื่น 

- ภาพลักษณ์ของ ขสมก. ท าให้
ประชาชนเกิดความไมม่ั่นใจท่ีจะใช้
บริการ เช่น การขับรถของ พนง.    
ขับรถ 

- ขสมก. ให้บริการประชาชนรายได้
ต่ า 

ก ำไร/ขำดทุน 

- อัตราส่วนระหว่างรายได้
และรายจ่าย 

- ผลต่างระหว่างรายได้
และรายจ่าย 
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4. ผลกำรศึกษำ 
 4.1 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ  
การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ มีบริการหลักที่ กทพ. เป็นผู้บริหาร
จัดการเองและมีการร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนในลักษณะการท าสัญญาการให้เอกชนร่วมทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP) กทพ. จึงมีรายได้หลักมาจากการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในรูปแบบที่ กทพ. บริหาร
จัดการเอง และเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดกับบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนที่เป็นตามข้อสัญญาที่ตก
ลงกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) พบว่า กทพ. มีรายได้รวม ก าไร
สะสม และความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึ้นทุกปี แม้ว่าภาวะหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะที่ฟ้ืนตัวช้า แต่ในทางกลับกันปริมาณรถจดทะเบียนสะสมในเขต
กรุงเทพฯ ณ สิ้นปี 2559 มีประมาณถึง 8.7 แสนคัน หากพิจารณาเปรียบเทียบกับถนนในกรุงเทพฯ 
ที่มีความยาวเพียง 5,400–5,500 กิโลเมตร ท าให้ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนใน
เขตกรุงเทพฯ ลดลง  

ส าหรับการแข่งขันทางอ้อมของธุรกิจทางพิเศษด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันมีระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ที่ได้เปิดให้บริการในปัจจุบัน มิได้ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใด เนื่องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้าเป็นผู้ที่ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของระบบทาง
พิเศษ และระบบขนส่งมวลชนระบบรางครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  แสดงแนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิของ กทพ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2560 
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ส าหรับผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560 กทพ. มีรายได้รวม 17,555 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 7.00 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าผ่านทางสุทธิ 14,358 ล้านบาท และ
รายได้อ่ืน 3,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.62 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม 9,540 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.12 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ท าให้ 
กทพ. มีก าไรสุทธิ 9,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.89 จากปี พ.ศ. 2559 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบลักษณะธุรกิจผูกขาดที่
มีก าไรอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่ง คือ กทพ. มีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้บริการทางพิเศษ (ระดับกลางขึ้นไป) 
อยู่แล้ว ประกอบกับปริมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นทุกปี กทพ. จึงมีการ
ขยายการให้บริการออกไปยังเขตหัวเมืองส าคัญเพ่ือรองรับกับจ านวนรถยนต์ที่เพ่ิมข้ึน การปรับค่าผ่าน
ทางพิเศษในทุกรอบ ส่งผลให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทิศทาง
ในการปรับตัวที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและการบริหารจัดการด้านการให้บริการของ กทพ.มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตในประเด็น กทพ. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้สัมปทานเอกชนในการ
แสวงหาก าไรในรูปแบบการท าสัญญา PPP เมื่อมีการขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษในแต่ละรอบภาระจึง
ตกอยู่ที่ประชาชนผู้ ใช้บริการ ในขณะเดียวกันรัฐไม่สามารถเข้ามามีบทบาทได้มากนักเนื่องจาก
งบประมาณการสร้างทางด่วนในหลายเส้นทางยังมาจากบริษัทเอกชนที่ร่วมทุนกับ กทพ. ส่วนแบ่ง
รายได้ที่รัฐจะได้รับจึงแปรผันไปตามเงื่อนไขที่สัญญาก าหนดนั่นเอง 

4.2 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งที่อยู่ในประเภท 

การให้บริการสาธารณูปโภค เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจ าทางจัดเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง
ของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน มุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มี
รายได้น้อยโดยไม่หวังผลก าไร การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตราต่ ากว่าต้นทุน ตามที่รัฐบาล
เป็นผู้ก าหนดนโยบายการให้บริการของ ขสมก. ท าให้ ขสมก.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่าง
รุนแรง มีหนี้สินสะสมเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีดอกเบี้ยจ่ายสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะหนี้ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมรถโดยสาร ประกอบกับเส้นทางเดินรถที่ ขสมก. ให้บริการไปทับเส้นทาง
เดินทางเดินรถสาธารณะอ่ืนท าให้ ขสมก. ต้องประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่ภารกิจต้อง
ให้บริการรถโดยสารราคาถูก รวมทั้งข้อจ ากัดในการปรับอัตราค่าโดยสาร แม้ ขสมก. จะขาดทุนสะสม
อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยการบริการรถสาธารณะเป็นกิจการของรัฐที่แม้จะขาดทุนแต่ก็ไม่สามารถหยุด
ให้บริการประชาชนได้  

ขสมก. มีรายได้หลักจากเดินรถและเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของการ
ให้บริการเชิงสังคม (PSO) หรือ Public Service Obligation ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้ รัฐวิสาหกิจที่จะได้รับ
เงินอุดหนุนทางการเงินจากรัฐจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และประสบหรือ
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อาจประสบผลขาดทุนจากนโยบายราคาบริการของรัฐบาล ได้แก่ กิจการรถไฟ การขนส่งมวลชน      
การประปา หรือกิจการบริการสาธารณูปโภคอ่ืน ส าหรับ ขสมก. มีส่วนต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายที่
ก่อให้เกิดหนี้สินสะสมรัฐจึงต้องอุดหนุนด้วยเงินชดเชยผลขาดทุนให้กับ ขสมก. ทุกปี  จากการ
สัมภาษณ์ได้รับข้อมูลว่า ในทุก ๆ ปี ขสมก. จะต้องส่งข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนทางการเงิน ซึ่งจะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 เดือน ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ดังนั้น โครงสร้างรายได้หลักของ      
ขสมก. จึงมาจากการเดินรถโดยสารประจ าทางและเงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้เป็นส่วนต่างระหว่างรายได้
และรายได้จ่ายนั่นเอง 

 
ภำพที่ 2  แสดงแนวโน้มรายได้จากการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และก าไร (ขาดทุน) สุทธิของ      
ขสมก. ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2560 
 
 เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการด าเนินงานแล้วพบว่า ขสมก. มีรายได้จากการด าเนินจากปี พ.ศ. 
2556–2560 อยู่ในระดับที่แตกต่างกันมาก ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของ ขสมก. ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่ เห็นชัดเจน คือ ส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายที่เกิดขึ้นทุกปี         
แม้รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุน ขสมก. แต่อย่างไรก็ตาม ขสมก. ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟ้ืนฟูกิจการที่
รัฐบาลจะต้องจะมีส่วนรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินโดยกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค้ าประกันเงินกู้เพ่ือใช้ในการช าระหนี้ 

จากการศึกษาพบกว่า ขสมก. ยังเป็นองค์กรที่ยังไม่มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การเผยแพร่ค่านิยม อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ขสมก. ควรเร่งเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรให้ไปสู่
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันต่อองค์กรโดยเร็ว 
เพ่ือให้การบริหารจัดการ ขสมก. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กทพ. และขสมก. พบว่าทั้ง 2 องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
แต่ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนคนละประเภทโดย กทพ. ตอบสนองต่อกลุ่มคนที่ใช้
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รถยนต์ส่วนตัว (รายได้ปานกลาง – รายได้สูง) ในขณะที่ ขสมก. ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการ
สาธารณะแก่ผู้มีรายได้ต่ าถึงปานกลาง 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรได้ก ำไรของ กทพ. 
 จากการศึกษาพบว่า กทพ. มีรายได้ที่ เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มที่ได้ก าไรอย่างต่อเนื่อง  
โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักผู้ ใช้บริการทางพิเศษ 
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ประกอบกับแนวโน้มรถยนต์ 
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้พ้ืนที่ถนนไม่เพียงพอที่จะ
รองรับต่อรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพ่ิมขึ้น  

ส าหรับผลประกอบการของ กทพ. มีแนวโน้มดีขึ้น มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในเชิงปริมาณซึ่งเกิดจากการปรับราคาค่าผ่านทางที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทเอกชนที่
ก าหนดให้ กทพ. จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้นหากมีผู้ใช้บริการทางพิเศษถึงเป้าหมายที่ตกลงกัน
ไว้ รวมถึงปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการให้บริการของ กทพ.  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การเปิดทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก กทม. ส่งผลให้ 
กทพ. มีรายได้จากการด าเนินงานและมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 

แม้ว่า กทพ. จะมีนโยบายปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้นทุก 5 ปีตามสัญญาที่ กทพ. ตกลงร่วมกับ
บริษัทเอกชน แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มผู้ใช้บริการทางพิเศษแล้ว พบว่า แนวโน้มของผู้ใช้บริการมิได้
ลดลงแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ทางพิเศษยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากช่วย 
ร่นระยะเวลาในการเดินทางได้จริงส่งผลให้ผลประกอบการของ กทพ. ดีขึ้นเป็นล าดับ 

ส าหรับด้านการบริหารจัดการ กทพ. ผลการศึกษา พบว่า กทพ. เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรม
องค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และมีการน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง กทพ. จึงเป็นองค์กร 
ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารคนและภารกิจหน้าที่ตลอดมา 
 

5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรขำดทุนของ ขสมก. 
จากการศึกษาพบว่า ขสมก. มีผลการด าเนินงานขาดทุนตลอดมาเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มจาก 

งบการเงิน ปี พ.ศ. 2556–2560 สาเหตุหลักเกิดจากการที่ ขสมก. เป็นองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับล่างหรือผู้มีรายได้น้อยถึงระดับปานกลาง ประกอบกับ ขสมก. เป็นองค์กรที่มี
ต้นทุนการด าเนินงานที่สูง และเก็บค่าบริการต่ ากว่าราคาต้นทุน จึงท าให้เกิดส่วนต่างระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผู้เขียนขอสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. ดังนี้ 

ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. ประกอบด้วย 
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1) จ านวนรถโดยสารประจ าทางมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีสภาพทรุดโทรมจากการ 
ใช้งานเป็นเวลากว่า 20 ปี ท าให้มีรถเสียและรอซ่อมจ านวนมาก ส่งผลให้จ านวนรถไม่
เพียงพอต่อการให้บริการในเวลาเร่งด่วน ซึ่งท าให้ ขสมก. เสียโอกาสในการหารายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) สถานที่ท าการ พ้ืนที่จอดเก็บรถโดยสาร (อู่จอดรถ) และสถานที่ซ่อมบ ารุงไม่เพียงพอ ขสมก. 
จึงจ าเป็นต้องเช่าสถานที่ท าการ อู่จอดรถ จากภาคเอกชนซึ่งราคาค่อนข้างสูง และมีการปรับ
ขึ้นราคาค่าเช่าทุกปี ส่งผลให้องค์กรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

3) การขาดทุนจากการด าเนินงานและหนี้สะสม เนื่องจาก ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคของ
รัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางและเป็นองค์กรที่ไม่มีเงินทุน
ประเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประกอบกับนโยบายก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้สูง แต่ ขสมก. 
ไม่สามารถก าหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมกับต้นทุนได้ ท าให้ ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสาร 
ต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกของระบบเศรษฐกิจและและสภาพแวดล้อมที่
เป็นจริง จึงท าให้มีผลการด าเนินการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาหนี้สะสม 
เกินความสามารถขององค์กรที่จะช าระคืนได้ 

4) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์การมีขนาดใหญ่ การด าเนินงานของ ขสมก. เป็นระบบ
ราชการที่มีล าดับขั้นการบริหารที่ซับซ้อน อีกทั้งองค์กรยังประสบปัญหาพนักงานกลุ่มเดิมที่
อยู่ในวัยสูงวัยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้องค์กรก าลังแก้ไขประเด็นดังกล่าวด้วย Early Retirement 
เพ่ือเป็นการลดขนาดองค์กรให้เล็กลง 

ส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. สรุปได้ดังนี้ 
1) เส้นทางเดินรถประจ าทางมีจ านวนทับซ้อนกันอยู่ในช่วงถนนเดียวกัน สร้างปัญหาการจราจร

เพ่ิมข้ึน อีกทั้งการก าหนดรายเส้นทางการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ไม่ได้ค านึงถึงการขยายตัวของชุมชน การขยายถนนไปสู่นอกเมืองในทางตรงกันข้ามเส้นทาง
เดินรถของ ขสมก. กลับเท่าเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงตามความเป็นจริง จึงท าให้เส้นทางมี 
ความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 

2) สภาพแวดล้อมในการเดินรถโดยสารประจ าทางไม่เอ้ืออ านวยเนื่องจากสภาพการจราจรที่
ติดขัดหนาแน่น การสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการลดลง  
รถขาดช่วง ผู้โดยสารรอนาน ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของขนส่งประเภทอ่ืนมากข้ึน  
เช่น ระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้า) รถยนต์ส่วนบุคคล ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
เดินทางมากขึ้น 

3) ขสมก. ต้องประสบกับภาวการณ์แข่งขันที่มีรถโดยสารประเภทอ่ืนที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน  
ซึ่ งออกวิ่ งให้บริการรับส่งผู้ โดยสารบนถนนใหญ่ ทับกับเส้นทางเดินรถของ ขสมก.  
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เช่น รถสี่ล้อเล็ก รถสองแถวในซอย รวมทั้งการจอดรับส่งผู้โดยสารนอกป้ายไม่ได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการของ ขสมก. ลดลง 

อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยที่ท าให้ ขสมก. ขาดทุนตามที่ผู้เขียนได้เสนอไปข้างต้นแล้วนั้น  
ขสมก. เองยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล การแทรกแซงจากภาครัฐโดยเฉพาะ 
ในส่วนของการก าหนดราคาค่าโดยสาร มติ คนร. ที่มอบหมายให้ ขสมก. เป็นเพียง Operator ที่เป็น 
ความท้าทายที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ ขสมก. ในระยะยาว 
  

5.3 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
 จากผลการศึกษาผู้ เขียนมีความเห็นว่าภาครัฐควรเข้าไปมีบทบาทในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งในมิติที่แตกต่างกัน กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้ก าไรจากการ
ด าเนินงานเพ่ิมขึ้นทุกปีจากข้อผูกพันทางสัญญากับเอกชน ผู้เขียนเห็นว่า ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาท
ในการก ากับรัฐวิสาหกิจตั้งแต่การท าสัญญา การตรวจสอบนิติสัมพันธ์ที่รัฐจะต้องเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในระยะยาว รวมถึงภาครัฐจะต้องตระหนักถึงภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วย เพราะหากมี
การปรับขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษขึ้นทุกปีในขณะที่อุปสงค์ในการใช้ทางพิเศษก็เพ่ิมขึ้น แน่นอนว่า
ประชาชนก็จะต้องมีภาระใช้จ่ายเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ในส่วนของ ขสมก. ผู้เขียนมีความเห็นว่า ขสมก. เป็นองค์กรที่ขาดทุนมาตั้งแต่ยังไม่เริ่ม 
ด าเนินกิจการด้วยภาวะที่เป็นบริการสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนรายได้ต่ าถึงรายได้ปานกลาง และ
เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐเข้าแทรกแซงในเรื่องกลไกการก ากับราคา นโยบายของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ท าให้ ขส
มก. ขาดเสถียรภาพ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ ขสมก. คือการเปลี่ยนจาก Regulator ซึ่งแต่เดิม 
ขสมก. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้รถเอกชนเดินรถ ขณะนี้อ านาจได้ถูกถ่ายโอนไปยังกรมการขนส่งทาง
บก ขสมก. จึงมีหน้าที่เดินรถอย่างเดียว ในประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อ ขสมก. 
ในระยะยาว ผู้เขียนเห็นว่าภาครัฐควรที่จะใส่ใจและปฏิรูป ขสมก. อย่างจริงจังเพ่ือให้ระบบขนส่งของ
ประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาประเทศและมีมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 อย่างไรก็ตามผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การด าเนินงานของ กทพ. ที่มีเอกชนมาร่วมลงทุนสิ่งที่
เห็นได้ชัดเจน คือ การก่อสร้างทางพิเศษที่มีมาตรฐาน เสร็จรวดเร็วและตรงเวลา ในขณะที่ ขสมก.     
ที่ด าเนินการควบคุมการบริหารจัดการโดยภาครัฐไม่มีความคล่องตัว โครงสร้างองค์กรใหญ่เกินที่จะ
บริหารจัดการ และยากที่ ขสมก. จะมีโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเนื่องจากเป็นรถโดยสารขนาด
ใหญ่ที่เดินรถทับเส้นทางกับรถร่วมเอกชน รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ ดังนั้น ภาครัฐควรที่จะ
ด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนและเห็นผล 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. (ม.ป.ป.). รำยงำนกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (MOU Report) องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ประจ ำปีบัญชี 2560–2561. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. (ม.ป.ป.). รำยงำนกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (MOU Report) กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประจ ำปี
บัญชี 2560–2561. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดเพชรบุรี* 

กุลวดี ศิริภัทร์† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ การแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 59.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 หลังจากหักเงินเดือน 
ณ ที่จ่าย เมื่อช าระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รายได้
อ่ืน ๆ ต่อเดือนมีคิดเป็นร้อยละ 49.2 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 50.8  

1) ด้านค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅= 4.16) 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.66) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥 ̅= 3.76) 

2) ด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครูพบว่า ในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 54.3  

3) ด้านสภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มี
ภาระหนี้สินต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001- 
1,000,000 บาท และ ระหว่าง 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน (2) แหล่งหนี้สิน 
พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 
2561 
† นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 



 
 

13 
 

ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1 มี
ข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุของการ
เกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ล าดับที่ 3 การน าไปซื้อหรือ
ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม       
คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การ
ผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 15,001 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
17.8 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับไม่เพียงพอ
กับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.8 ด้านผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครูพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู   

4) ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.79) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.64) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.49) ด้านร่างกาย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.97) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี          
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู 
 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง

ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
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การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 
797,507คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
144,875 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478 ,028 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) จ านวน 150 ,449 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22 ,130 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ 
จ านวน 1,544 คน (รวมบุคลากรทุกประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และ
สังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 24) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก  
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 
4) เพ่ือซื้อหุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จ าเป็นอื่น ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การด าเนินการช่วยเพ่ือนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
ก าไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”  
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์, 2554) 
อีกทั้ ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ ผ่อน
ช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพ่ืองานสังคมสังสรรค์, สร้าง
ฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ีน้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นใช้รถก็จะท า
ให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน  อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ใช้จ่ายเกินตัวท าให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน  4) 
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555 
โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130 ,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของครู และสาระท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์  

 

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดเพชรบุรี  โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 3,668 คน (ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, 2560) โดย
ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพ่ือหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  

ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิ จัยที่

ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ    
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) 
เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 ชุด ทั้งด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)  
และทางไปรษณีย ์พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 

2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ      
(ท่ีท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด        
ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 

ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้ าหนัก 3 
ระดับน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test) 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 
 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 152 38.0 
   2) หญิง 248 62.0 
2. อำยุ   
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   77 19.3 
   2) 31- 40 ปี 166 41.5 
   3) 41-50 ป ี 97 24.3 
   4) 51 ปีข้ึนไป 60 15.0 
3. สถำนภำพ   
   1) โสด   186 46.5 
   2) สมรส 148 37.0 
   3) แยกกันอยู่  33 8.3 
   4) หย่าร้าง 33 8.3 
4. วุฒิกำรศึกษำ   
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 48 12.0 
   2) ปริญญาตร ี 239 59.8 
   3) ปริญญาโท    109 27.3 
   4) ปริญญาเอก 4 1.0 
5. ระดับเงินเดือน   
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  24 6.0 
   2) 15,001-20,000 บาท 92 23.0 
   3) 20,001-25,000 บาท 82 20.5 
   4) 25,001-30,000 บาท 65 16.3 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 137 34.3 
6. อำยุรำชกำร   
   1) ต่ ากว่า 5 ปี    75 18.8 



 
 

25 
 

  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

   2) 5 - 10 ปี 118 29.5 
   3) 11 - 15 ปี   86 21.5 
   4) 16 - 20 ปี 45 11.3 
   5) มากกว่า 20 ปี 76 19.0 
7. สถำนะทำงกำรเงิน   
   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 45 11.3 
   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 219 54.8 
   3) มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  136 34.0 
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน   
   1) ไม่มี 203 50.8 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
109 
41 
55 
21 
23 
54 

 
27.3 
10.3 
13.8 
5.3 
5.8 
13.5 

9. เงินออมต่อเดือน   
   1) ไม่ม ี    
   2) มี  ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001 - 5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

162 
 

20 
63 
14 

40.5 
 

5.0 
15.75 
3.5 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 และเป็นเพศชาย      
ร้อยละ 38 

2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 15.0  

3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีสถานภาพเท่ากันเป็นหย่าร้างและแยกกันอยู่ คิด
เป็นร้อยละ 8.3 
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4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
59.8 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 27.3 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 1.0 

5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,001 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 34.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 อันดับที่ 
3 ระดับเงินเดือน 21,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนต่ า
กว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 6.0 

6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
29.5 รองลงมามีอายุราชการ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 

7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 
เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมามีมีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.3 

8) รำยได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 รองลงมา มีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนต่ ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 และน้อย
ที่สุดมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน 6,001-8,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.3 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.5  
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.75 รองลงมาคือ มีเงินออม
ต่อเดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5 ,001 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 3.5 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

  7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
   1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

ตำรำงที่ 2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ไดร้ับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรต ิ

4.06 
4.22 
4.17 

0.897 
0.861 
0.868 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
4 
5 

การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าใหม้ีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

4.25 
4.13 

0.849 
0.898 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.8746 มำกที่สุด 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
 

 2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 
เช่ือว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนช้ันทางสังคม 

3.63 
 

3.63 
 

3.65 
 

3.68 
 

3.72 

0.890 
 

0.917 
 

0.902 
 

0.922 
 

0.906 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.66 0.907 มำก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง  ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 3) ค่ำนิยมทำงสังคม 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน

ของข้าราชการครู 
ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
 
4 
5 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนท่ัวไป 
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

3.76 
3.68 
3.76 

 
3.83 
3.74 

0.852 
0.904 
0.900 

 
0.892 
0.935 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.76 0.926 มำก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครูอยู่

ในระดับมาก (�̅� = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 

7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซ้ือสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 45 11.2 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - จักรยานยนต์  
          - คอมพิวเตอร์ 
          - เครื่องปรับอากาศ  
          - โทรทัศน์  

355 
81 
12 
22 
9 
18 

88.8 
20.3 
3.0 
5.5 
2.3 
4.5 

2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 74 18.5 
   2) 4,001-10,000 บาท  118 19.6 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 151 37.8 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 217 54.3 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมยั 12 3.0 
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   3) ผ่อนสบาย ไม่รูส้ึกว่าเสียเงินไม่มาก 48 12.0 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

6 
- 

1.6 
.3 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 88.8 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ มากกว่า 10 ,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 
รองลงมา คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน 4,001 -10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 และมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5  

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 
54.3 อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา คือ เกรงว่าจะ
ไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 3 และสาเหตุการเกิดหนี้สินน้อยที่สุด คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงาน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 1.6 
  

ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 44 11.0 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
97 
47 
86 
79 
47 

 
24.3 
11.8 
21.5 
19.7 
11.8 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 46 11.5 
   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู  
          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

26 
4 

110 
78 
21 

6.5 
1.1 
27.7 
19.5 
5.3 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  32 8.0 
   2) มี   
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต ์
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

54 
22 
38 
24 
10 
8 
3 

13.5 
5.5 
9.5 
6.0 
2.5 
2.0 
0.8 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  26 6.5 
   2) มี 
          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   
          - 5,001-10,000 บาท 
          - 10,001-15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

 
82 
81 
71 
140 

 
20.5 
20.3 
17.8 
35.0 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  31 7.8 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6 - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
126 
80 
57 
106 

 
31.5 
20.0 
14.3 
26.5 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 118 29.5 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 43 10.7 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 239 59.8 

 
ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 89 และ 

ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 50,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 อันดับที่ 2 คือ 100,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ 
500,001-1,000,000บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ 
50,001-100,000 บาท และมากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.5 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิด
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เป็นร้อยละ 6.5 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5.3 และแหล่งหนี้สินที่น้อยที่สุดคือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1 

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 อันดับที่ 3 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6 และสาเหตุการเกิด
หนี้สินน้อยที่สุดคือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 0.8 อันดับที่ 2 คือ      
การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 2 และอันดับที่ 3 คือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ มากกว่า 15 ,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 35 อันดับที่ 2 คือ ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 อันดับที่ 3 คือ 5,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10 ,001-
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 

ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.5 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 อันดับที่ 3 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 

ส าหรับ สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.8 อันดับที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอันดับ
ที่ 3 รายรับเพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 10.7 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

2.86 
2.79 
2.82 
2.76 
2.76 

1.064 
1.055 
1.049 
1.145 
1.114 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.79 1.085 ปำนกลำง 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 8  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา 

2.65 
2.63 
2.66 
2.59 
2.70 

1.027 
1.037 
1.070 
1.036 
1.146 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.64 1.063 ปำนกลำง 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.66 
2.55 
2.39 
2.42 

 
2.47 

1.013 
1.017 
1.015 
1.073 

 
1.055 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.49 1.034 ปำนกลำง 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
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7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
  

ตำรำงที่ 10  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ูด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
 
5 

ภาวะหนีส้ินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไมเ่พียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพือ่มาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค 
อื่น ๆ 

3.00 
2.99 
2.91 
2.98 

 
2.99 

1.122 
1.170 
1.148 
1.111 

 
1.088 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.97 1.127 ปำนกลำง 

  
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 3,668 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูลเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่
เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ 
เครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงินที่เป็นหนี้ต่ ากว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ข้าราชการ
เงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณ
ตน แต่ในภาพรวมจ านวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนช าระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปาน
กลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่ เป็นหนี้ ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี” 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 
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 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี 
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง

มีจ านวนทั้งสิ้น 3,668 คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร Yamane 

ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 

แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google 
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน      
คิดเป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้  

1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดเพชรบุรี 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 29.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
59.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อ
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ช าระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนมี
คิดเป็นร้อยละ 49.2 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 50.8  

ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.16) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.66) 
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น

ร้อยละ 88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่าย
เงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 54.3  

ค. สภำวะหนี้สิน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้  

1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 50 ,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท และ ระหว่าง 
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน 

2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ
ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ล าดับที่ 3 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่า
สองเหตุผล  

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 
15,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 17.8  

5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่าข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3  

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.8 
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ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ

หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.79) ด้านจิตใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.64) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.49) 
ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.97) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 

ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสอง
แหล่ง สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแส
สังคมด้านวัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้าน 
รถยนต์ เครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้
เพราะผ่อนช าระบ้านที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม 
ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการโดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ 
จากการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และค่านิยมทางสังคม (3) 
ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
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ภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความ
คิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมาก
ที่สุดในด้านรายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด 
คือ ความต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพใน
การกู้ยืมเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด 
รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการน าไปลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการ
มีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ    
กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยม
ทางสังคม จากปัญหาที่พบสามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ 
การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากข้ึนและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับ
จากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาและทางองค์การควรให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ของ
องค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัย
และการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและ
แรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี  มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้  

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อ ง 
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  

2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  
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4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  

5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2. การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
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กำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและด้ำนส่งเสริมกำรตลำดกำรให้บริกำรสนำม
ฟุตบอลหญ้ำเทียม (ใหเ้ช่ำ) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ชินวัฒน์ อุดมหัตถการ* 

บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการ
ให้บริการสนาฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล” ได้อาศัยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจาก ผู้วิจัย
มีจุดที่สนใจอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการข้อมูลที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น 
ผู้ วิจัยได้สอบถามรายละเอียดจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants) ซึ่ งประกอบไปด้วย 
ผู้ประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เพ่ือให้ได้มีซึ่งคุณลักษณะ ทัศนคติ รวมถึง
ความรู้และทักษะอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
interview) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end) โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิจสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2) ศึกษาปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3) ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือน าข้อมูลไป
พัฒนาการให้บริการเป็นส าคัญ โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทั้งหมด 10 
ท่าน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิจ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ได้แก่ ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสนาม เช่น Facebook Website Line 
จัดกิจกรรมการแข่งขันในสนามช่วยเหลือทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น CSR จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือร่วมกับลูกค้าในสนาม ลดค่าใช่จ่ายส าหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน จัดโปรโมชั่นที่
แตกต่างกันในทุกฤดู เช่น ในช่วงหน้าฝน 1 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง โปรโมชันลดค่าชั่วโมงให้กับ เมม
เบอร์ของสนาม โปรโมชั่นในการลดราคา จัดกิจกรรมชิงเงินรางวัล ขยายสนามเพ่ิมขึ้น จัดกิจกรรม 
CSR จัดโปรโมชันในช่วงหน้าฝน จัดเรทราคา 2 ช่วงเวลา 1 ก่อน 18.00 ราคา 900 บาท 2.19.00 
1200 บาท มีอุปกรณ์ทางกีฬาเอาไว้บริการลูกค้า จัดกิจกรรมการแข่งขันทัวร์น่าเมนท์หลังการแข่งขัน
มีกิจกรรมหลังแข่งขัน เปิดสถานที่ให้กลุ่มลูกค้านิคมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาเช่าจัดกิจกรรม จัดท า

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: udom.chingha@gmail.com 
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โปรโมชันส่วนลดให้กับผู้มาใช้บริการ 10 แถม 1 ลูกค้าทุดคนที่มาสมัครจะได้ส่วนลด ค่าสนาม         
ค่าเครื่องดื่ม 10% ท าให้ส่วนลดกับเยาวชนในพ้ืนที่มาใช้บริการ ครึ่งราคาจัดการแข่งขันฟุตบอลให้
เป็นทัวร์นาเมนท์ จัดโปรโมชันเตะบอล บุฟเฟ ให้พ้ืนที่กับเยาวชนในพ้ืนที่ ช่วงอายุ 5-15 ปี ในพ้ืนที่ 
อ าเภอบางฟรี ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มมีโค้ชมาช่วยฝึกสอน จัดการแข่งขันทั้งแบบระยะสั้น และ
ระยะยาว จัดโปรโมชันให้กับเยาวชน เช่น ช่วงวันเด็กให้เด็กในพ้ืนมารับการฝึกสอนการเล่นฟุตบอล  
2) ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทาง
ความคิดและทฤษฎีมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพการบริการ การตอบสนอง เช่น  ประกอบด้วย
ความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ความส าคัญเรื่องการให้บริการมาเป็น
อันดับแรก รองลงมา คือ ความพร้อมของสนาม เช่น สถานที่รับรองส าหรับผู้ติดตาม สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาเตะสนามฟุตบอล สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ภายในสนาม เช่น ลาน
จอดรถ ห้องน้ าสะอาด สภาพของสนามที่เป็นแบบมีหลังคามีความพร้อมท าให้ช่วยสะดวกในการใช้
บริการทุกฤดู เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสนาม ควรมีการจัดที่นั่งสาหรับผู้เล่นและผู้ติดตามที่ไม่เป็นอันตราย และการจัด
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องที่มี Internet หรือ Wifi ให้เป็นสัดส่วน การใช้วัสดุที่อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นสวยงาม รวมถึง ห้องน้ า ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย ควรมีการบ ารุงรักษาและก าหนดให้มีการท าความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2545: 29) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ชื่นชมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม  เช่น การตกแต่ง การจัด
พ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน รองลงมาคือ จัดให้บริเวณสถานที่มีความสะอาดมากขึ้นด้านบริการอ านวยความ
สะดวก 3) แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้ เช่า) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ จัดการเปลี่ยน
แสงสว่างภายในสนาม เป็นหลอดไฟ LED การให้บริการ พัฒนาบุคลากรในสนามฟุตบอลให้มีความรู้
เกี่ยวกับฟุตบอลให้มากข้ึน พัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ในสนามให้เป็นศูนย์รวมทางด้านกีฬาที่ไม่ได้เน้น
แค่ฟุตบอลอย่างเดี่ยว เช่น ฟิตเนส สนามแบต เป็นต้น รักษาความสมบูรณ์ของหญ้าในสนามให้มี
ความสมบูรณ์ตลอดเวลา ให้ความส าคัญกับผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดการใช้ซ่ า ให้อิสระกับผู้มาใช้
บริการ เช่น ให้ผู้มาใช้บริการออกแบบการเล่นกันเอง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแล
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ปรับปรุงคุณภาพของสนามให้ดีอยู่เสมอ ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นให้รองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า
นิคมโรงงานอุตสาหกรรม  

ปัจจัยภายนอก เพ่ิมมาตรฐานของสนามให้เป็นระดับสากล ทั้งผู้ตัดสินเพ่ือที่จะได้เป็น
ศูนย์กลางส าหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอล เพ่ิมสนามฟุตบอล จากเดิม 4 สนาม เป็น 8 สนาม 
ร่วมมือกับสนามในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันให้มาจัดการแข่งขันรวมกัน ขยายพ้ืนที่ลานจอดรถ ร่วมทั้งสนาม
ให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกับลูกค้าที่มาใข้บริการ และร่วมมือกับทางส านักงานเขตในพ้ืนที่ในการสนับสนุน 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มาท ากิจกรรมรวมกัน เช่น การอบรมจัดดอกไม้ การอบรมงานฝีมือต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การสร้างการรับรู้ พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุระกิจพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อไป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน้น  ด้านบริการอ านวย
ความสะดวก ควรมีการจัดสถานที่จ าหน่ายน้ าดื่ม เครื่องดื่มต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ และง่ายต่อการบริหารจัดการ มีบริการจัดหาคู่แข่งขันโดยผ่าน Social media รวมถึง 
กรรมการ และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การมีจุดบริการปฐมพยาบาล คลินิกกายภาพ
บาบัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ค าปรึกษา และการประสานงานกรณี มีอุบัติเหตุ ความสะดวกที่ท า
ให้การประกอบกิจกรรมได้ง่ายขึ้น เพ่ือรองรับกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เช่นเดียว กับแนวคิดของ 
Grönroos (1988) ที่มีการเสนอบริการ (The service offering) เป็นแนว ความคิดที่ประกอบด้วย 
ชุดบริการพ้ืนฐาน อาทิเช่น สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการบริการหลักที่มีความสะดวกสบาย หรือสิ่ง
ที่เพ่ิมเติมในกระบวนการบริการ เช่น กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดเสริมข้ึนมาในการบริการเพ่ืออานวย
ความสะดวกสบาย จูงใจให้เข้ามาใช้บริการการจัดทาช่องทางการจองสนามผ่านระบบออนไลน์ที่
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และมี รปภ.ดูแลและอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่จอดรถ ซึ่งการ
บริการมักเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ท าเลที่ตั้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับธุรกิจบริการที่ต้องดึงดูดผู้ใช้บริการ 

 
ค ำส ำคัญ: สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

1. บทน ำ 
จากสถิติการส ารวจกิจกรรมทางกายภาพของประชากรไทย พ.ศ. 2558 อายุ 15 ปี ขึ้นไป ผล

ทางสถิติข้อมูลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ประชากรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ออกก าลังกาย อัตราร้อย
ละ 29.9 จากผลดังกล่าว ท าให้เห็นว่าพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนออกก าลังกาย
น้อยที่สุดในการท าแบบส ารวจจากทั่วประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ร่วมถึงสุขภาพคนไทย
ที่มีภาวะเป็นโรคอ้วนเพ่ิมขึ้น จากการส ารวจองค์การอนามัยโลก จัดอันดับประเทศที่มีประชากร
น้ าหนักตัวเกินมาตรฐานและเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี 2559 
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พบว่า ไทยมีประชากรที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากถึง 32.2% ซึ่ งนับเป็นอันดับ 2 ของ
อาเซียน ถ้าหากค านวณจากประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน ประเทศไทยจะมีคน
อ้วนถึง 19 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 (ที่มาองค์กรอนามัยโลก ออนไลน์) ซึ่งปัญหาโรคอ้วนจะท าให้
คนไทยป่วยเป็นโรค NCD หรือ โรคท่ีไม่ติดต่อเรื้อรั้งเพ่ิมขึ้น ข้อมูลของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ระบุว่า คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เบาหวาน 4 ล้านคน และอีก 7.7 
ล้านคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต (สสส. ออนไลน์) 

จากข้อมูลดังกล่าว ทางรัฐบาลได้เห็นความส าคัญในการให้ประชาชนคนไทยได้มีกิจกรรมทาง
กายโดยเริ่มกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการไทยออกก าลังกายทุก วันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 น. – 16.30 
น. ซึ่งเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันทางรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และ ส านักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 
ให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผลที่ทาง
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางกายของประชาชนคนไทย ท าให้เกิดแหล่งพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ กลุ่มธุระกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายของ
ประชาชนคนไทย เช่น ธุรกิจฟิตเนสแบบครบวงจร ธุรกิจด้านอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและวิตามิน 
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เป็นต้น  
 ฟุตบอลกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของคนทุกชาติ ร่วมถึงประชาชนคนไทยเองตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันก็ยังเป็นกีฬายอดนิยมที่สามารถเล่นกันได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่วัย
ท างานและวัยเกษียณอายุ ก็ยังเล่นกันตามสภาพแต่ละพ้ืนที่ที่สามารถเล่นกันได้ เช่น สนามดิน สนาม
หญ้า สนามปูน สนามบาสเก็ตบอล ริมชายหาด พ้ืนที่ใต้ทางด่วน สวนสาธารณะ ถนน ตรอก ซอกซอย 
เป็นต้น นอกจากนี้ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมถึงด้านการกีฬาประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่ายและกระแสฟุตบอลไทยที่มี ลีกอาชีพ เหมือนต่างประเทศที่เราคุ้นเคยและนักกีฬาไทย ที่ ไป
สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ ยิ่งทวีคูณความสนใจอยากเป็นเหมือนนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ รวมทั้ง
ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพที่มีความสนใจกันมากขึ้น และสถานที่ที่จะให้ออกก าลังกายที่ไม่ครอบคลุม
ความสะดวกสบายกับประชาชนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้นักธุรกิจ
เห็นถึงช่องทางในการลงทุนท าธุรกิจและด้วยผลตอบแทนที่น่าสนใจ จึงท าให้ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ถือก าเนิดข้ึนมา  
 ธุรกิจกีฬาที่มีอัตตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นรวมไม่ต่ ากว่า 100,000 ล้านบาท แต่ละปีจะเติบโต
อย่างน้อย ๆ 4-5% ในจ านวนนี้ ยังไม่นับรวมถึงธุรกิจอาหาร อาหารเสริม ส าหรับคนออกก าลังกาย 
คนดูแลสุขภาพ ที่มีไม่ต่ ากว่า 4-5 หมื่นล้านบาท และยังไม่รวมถึงสินค้าแก็ดเจต นาฬิกา บันทึก-วัด 
การเต้นของหัวใจ วัดความดัน ที่ก าลังเติบโตตามมา รายงานข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม -กันยายน) มีผู้ประกอบการจด
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ทะเบียนตั้งบริษัทเกี่ยวกับกีฬาและสินค้ากีฬามากกว่า 200 บริษัท ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นสถานให้บริการ อาทิ ฟิตเนส โยคะ ยิม มวยไทย รวมถึงเปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล 
ให้เช่า รวมทั้งผู้น าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลังกาย เสื้อผ้าชุดกีฬา เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก
เช่นกัน (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ วันพฤหัสที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562) ส่งผลให้เกิดสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมกระจายสู้ทั่วพ้ืนที่ในประเทศไทย มีมากกว่า 170 กิจการ และมีจ านวนสนามมากกว่า 400 
สนาม รองรับผู้เล่นได้ประมาณ 4,800 คน ต่อชั่วโมง (กุญจนาท จันเจริญ , รชฎ ยอดนิล, สุนทร 
วิริยะศิริไพศาล, 2554) ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดการให้บริการขึ้นอย่างเข้มข้น เพราะสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลให้เช่าเพ่ือเตะฟุตบอลอย่างเดี่ยว ในบ้างเขตพ้ืนที่ยังเป็น
สถานที่ที่ให้ บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการต่าง ๆ มาเช่าจัดสถานที่ท ากิจกรรมเพ่ือโปรโมตสินค้าหรือ
ท ากิจกรรมสันทนาการภายในองค์การตัวเองหรือร่วมกับลูกค้า ท าให้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมต้อง
วางแผนทางการตลาด กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้มาใช้บริการ 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาจากธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีก าร
เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การพัฒนาคุณภาพบริการ
จึงเป็นแนวทางอันดีแนวทางหนึ่งในการศึกษาไปพร้อมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางทางการตลาดการ
บริการ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ มีความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก เป็นสิ่ง
แสดงถึงความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือแสวงหาข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถด ารงและ
อยู่รอดได้ในธุรกิจนี้ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือให้ทราบถึง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่งเสริม
การตลาดการให้บริการ สนาฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะน า
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนถึงน าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณท์
ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป ร่วมถึงทางด้านสังคมที่จะเอาไปวางแผนเพ่ือท าให้
เกิดสถานที่ท่ีประชาชนสนใจมาออกก าลังกายกันมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิจสนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2.2 เพ่ือศึกษาปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้

เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
2.3 เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยได้ก าหนดการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์ทาง

การตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบข้อบังคับ กฏหมาย นโยบาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
(ให้เช่า) ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม (ให้เช่า) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัยจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In - 
depth Interview) เนื่องจากผู้วิจัยมีจุดที่สนใจอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการข้อมูลที่อยู่เหนือขอบเขตของการ
วิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยได้สอบถามรายละเอียดจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) 
ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
(ให้เช่า) ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มีซึ่งคุณลักษณะ ทัศนคติ รวมถึงความรู้และทักษะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
end) โดยแบบสัมภาษณ์ 

 
4. แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการให้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารค้นคว้า แนวคิด 
ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการน าเสนอผลงานการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ข้อมูลสนาม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตำม 

      
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้จะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้
เช่า) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าคัญ อันน าไปสู่การตอบโจทย์ในการวิจัย
ได้ส าเร็จ โดยผู้วิจัยได้อาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยอาศัยเครื่องมือของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structure 
interview) ในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยต่อไป 

- ระเบียบวิธีการวิจัย  

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูล  

- การตรวจสอบข้อมูล  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

อายุ 
อาชีพ 

ระดับรายได้ 
การศึกษา 

สนานภาพ 
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ประเด็น แหล่งข้อมลู 

1. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและแนว
ทำงกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 

ข้อมูลจากเอกสาร 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

1. คุณจุฑาพล เมตตาสัตย์ สนามเพลย์บอล 
2. คุณอภินันท์ นันทศักดิ์ศริิ สนาม Winning Seven 
3. คุณอิศรา วันสืบ สนาม Park Arena 
4. คุณชมพรรณ ยอดคง สนามแกรนด์บัลลงค์ดอร ์
5. คุณณัฐพิชญ์ เซียงหว่อง สนาม The Match 
6. คุณพงศ์ศิริ ปิยนันทวารินทร์ สนาม The Blue Arena 
7. คุณวีร์สุดา รุ่งเรือง สนามBPR 
8. ประสงค์ นวลลออ สนาม PK Sport 
9. คุณกวิน สูยะนันทน์ สนาม Super ball winning 
10. คุณปฐพี หมัดยะลาน สนาม Like Ball 

2. ปัยจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจ
เลือกใช้บริกำร 

3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 

 
6. สรุปผลกำรวิจัย 

6.1 กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและแนวทำงกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดธุรกิจสนำมฟุตบอลหญ้ำ
เทียม (ให้เช่ำ) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิจสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม ได้แก่ ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสนาม เช่น Facebook Website Line จัด
กิจกรรมการแข่งขันในสนามช่วยเหลือทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น CSR จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือร่วมกับลูกค้าในสนาม ลดค่าใช่จ่ายส าหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน จัดโปรโมชั่นที่
แตกต่างกันในทุกฤดู เช่น ในช่วงหน้าฝน 1 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง โปรโมชันลดค่าชั่วโมงให้กับเมม
เบอร์ของสนาม โปรโมชั่นในการลดราคา จัดกิจกรรมชิงเงินรางวัล ขยายสนามเพ่ิมขึ้น จัดกิจกรรม 
CSR จัดโปรโมชันในช่วงหน้าฝน จัดเรทราคา 2 ช่วงเวลา 1 ก่อน 18.00 ราคา 900 บาท 2.19.00 
1200 บาท มีอุปกรณ์ทางกีฬาเอาไว้บริการลูกค้า จัดกิจกรรมการแข่งขันทัวร์น่าเมนท์หลังการแข่งขัน
มีกิจกรรมหลังแข่งขัน เปิดสถานที่ให้กลุ่มลูกค้านิคมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาเช่าจัดกิจกรรม จัดท า
โปรโมชันส่วนลดให้กับผู้มาใช้บริการ 10 แถม 1 ลูกค้าทุดคนที่มาสมัครจะได้ส่วนลด ค่าสนาม        
ค่าเครื่องดื่ม 10% ท าให้ส่วนลดกับเยาวชนในพ้ืนที่มาใช้บริการ ครึ่งราคาจัดการแข่งขันฟุตบอลให้
เป็นทัวร์นาเมนท์ จัดโปรโมชันเตะบอล บุฟเฟ ให้พ้ืนที่กับเยาวชนในพ้ืนที่ ช่วงอายุ 5-15 ปี ในพ้ืนที่ 
อ าเภอบางฟรี ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มมีโค้ชมาช่วยฝึกสอน จัดการแข่งขันทั้งแบบระยะสั้น และ
ระยะยาว จัดโปรโมชันให้กับเยาวชน เช่น ช่วงวันเด็กให้เด็กในพ้ืนมารับการฝึกสอนการเล่นฟุตบอล 

6.2 ปัยจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม (ให้เช่ำ) ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ผลการวิจัย พบว่า ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
(ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางความคิด
และทฤษฎีมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพการบริการ การตอบสนอง เช่น ประกอบด้วยความเต็มใจ
ที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ความส าคัญเรื่องการให้บริการมาเป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ ความพร้อมของสนาม เช่น สถานที่รับรองส าหรับผู้ติดตาม สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาเตะสนามฟุตบอล สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ภายในสนาม เช่น ลานจอดรถ 
ห้องน้ าสะอาด สภาพของสนามที่เป็นแบบมีหลังคามีความพร้อมท าให้ช่วยสะดวกในการใช้บริการทุก
ฤดู เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสนาม ควรมีการจัดที่นั่งสาหรับผู้เล่นและผู้ติดตามที่ไม่เป็นอันตราย  และการจัด
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องที่มี Internet หรือ Wifi ให้เป็นสัดส่วน การใช้วัสดุที่อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นสวยงาม รวมถึง ห้องน้ า ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย ควรมีการบ ารุงรักษาและก าหนดให้มีการท าความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2545: 29) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ชื่นชมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม  เช่น การตกแต่ง การจัด
พ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน รองลงมาคือ จัดให้บริเวณสถานที่มีความสะอาดมากขึ้นด้านบริการอ านวยความ
สะดวก 

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม (ให้เช่ำ) ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ จัดการเปลี่ยนแสง
สว่างภายในสนาม เป็นหลอดไฟ LED การให้บริการ พัฒนาบุคลากรในสนามฟุตบอลให้มีความรู้
เกี่ยวกับฟุตบอลให้มากข้ึน พัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ในสนามให้เป็นศูนย์รวมทางด้านกีฬาที่ไม่ได้เน้น
แค่ฟุตบอลอย่างเดี่ยว เช่น ฟิตเนส สนามแบต เป็นต้น รักษาความสมบูรณ์ของหญ้าในสนามให้มี
ความสมบูรณ์ตลอดเวลา ให้ความส าคัญกับผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดการใช้ซ่ า ให้อิสระกับผู้มาใช้
บริการ เช่น ให้ผู้มาใช้บริการออกแบบการเล่นกันเอง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแล
ปรับปรุงคุณภาพของสนามให้ดีอยู่เสมอ ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นให้รองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า
นิคมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยภายนอก เพ่ิมมาตรฐานของสนามให้เป็นระดับสากล ทั้งผู้ตัดสิน 
เพ่ือที่จะได้เป็นศูนย์กลางส าหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอล เพ่ิมสนามฟุตบอล จากเดิม 4 สนาม     
เป็น 8 สนาม ร่วมมือกับสนามในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันให้มาจัดการแข่งขันรวมกัน ขยายพ้ืนที่ลานจอดรถ 
ร่วมทั้งสนามให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกับลูกค้าที่มาใข้บริการ และร่วมมือกับทางส านักงานเขตในพ้ืนที่ใน
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การสนับสนุน ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มาท ากิจกรรมรวมกัน เช่น การอบรมจัดดอกไม้ การอบรมงานฝีมือ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุระกิจพัฒนาการให้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อไป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน้น  ด้านบริการอ านวย
ความสะดวก ควรมีการจัดสถานที่จ าหน่ายน้ าดื่ม เครื่องดื่มต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ และง่ายต่อการบริหารจัดการ มีบริการจัดหาคู่แข่งขันโดยผ่าน Social media รวมถึง 
กรรมการ และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การมีจุดบริการปฐมพยาบาล คลินิกกายภาพ
บาบัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ค าปรึกษา และการประสานงานกรณี มีอุบัติเหตุ ความสะดวกที่ท า
ให้การประกอบกิจกรรมได้ง่ายขึ้น เพ่ือรองรับกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เช่นเดียว กับแนวคิดของ 
Grönroos (1988) ที่มีการเสนอบริการ (The service offering) เป็นแนว ความคิดที่ประกอบด้วย 
ชุดบริการพ้ืนฐาน อาทิเช่น สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการบริการหลักที่มีความสะดวกสบาย หรือสิ่ง
ที่เพ่ิมเติมในกระบวนการบริการ เช่น กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดเสริมข้ึนมาในการบริการเพ่ืออานวย
ความสะดวกสบาย จูงใจให้เข้ามาใช้บริการการจัดทาช่องทางการจองสนามผ่านระบบออนไลน์ที่
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และมี รปภ.ดูแลและอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่จอดรถ ซึ่งการ
บริการมักเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ท าเลที่ตั้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับธุรกิจบริการที่ต้องดึงดูดผู้ใช้บริการ 

6.4 ข้อเสนอแนะ  
6.4.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในอนาคต 
6.4.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า

เทียมท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
6.4.3 ควรศึกษาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจสนามฟุตบอล

หญ้าเทียมเพ่ือสร้างศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้บริการ ในส่วนของผู้ใช้บริการ 
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กำรศึกษำสำเหตุเพื่อหำแนวทำงในกำรส่งเสรมิบทบำทของประชำชนในกำร
ลดผลกระทบของกำรด ำเนินกำรโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำใน

สนำมบินสุวรรณภมู ิ

ณปพณ แก้วบุญมา* 

บทคัดย่อ 

การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มักจะเป็นโครงการที่มาจากภาครัฐ โดยที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดการคัดค้าน ต่อต้านจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ จากการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีความกังวลต่อการด าเนิน
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ จากความกังวลของประชาชนที่มีต่อ
โครงการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุที่ประชาชนมีความ
กังวล หากมีการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิการผลิต 2) เพ่ือระบุนโยบาย /
กิจกรรมที่จะช่วยลดความกังวลของประชาชน 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชน เพ่ือลดความกังวล 4) เพ่ือน าไปปรับใช้กับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าในสนามบินอู่ตะเภา 
ท าการศึกษาข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับประชาชนและผู้น าชุมชน จ านวน 21 ราย 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ประชาชนมีความกังวล และหาทางลดความกังวลต่อโครงการขยาย
ก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ขาดข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าฯ ท าให้เกิดความกังวลในด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
โครงการมีจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร ท าให้ผลการรับฟังไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่างโรงไฟฟ้าฯ กับ
สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯสร้างอยู่ในพ้ืนที่ของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็น
หน่วยงานเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรับฟังความคิดเห็นโดยจัดเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร    

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: skmatrix9@hotmail.com 
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การส่งเสริมให้มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพ่ือให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House) เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ สัมผัส และความรู้สึก เพ่ือตอบค าถามถึงความกังวลด้วยตัวเอง 
 
ค ำส ำคัญ: การส่งเสริมบทบาทของประชาชน ผลกระทบ โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

1. บทน ำ  
 การด าเนินโครงการต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม อุตสาหกรรม เป็นต้น โครงการเหล่านี้
มีผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศโดยส่วนใหญ่มักจะเป็น
โครงการที่มาจากภาครัฐ โดยที่ประชาชนจะไม่รู้ที่ไปที่มา ซึ่งเป็นแนวทางที่ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดการคัดค้าน ต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการนั้น ๆ โดยปราศจาการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ขาดความโปร่งใสในการอนุมัติโครงการ โดยที่ขาดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีหลายโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดย เฉพาะการคัดค้าน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ท าให้ประเทศต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 
ลาว เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ มาตรา 58 และ
มาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติให้มีการจัดท ากฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือ
ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสี ยส าคัญอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตาม
กฎหมาย 

จากแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แบ่งแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกเป็น 
5 ระยะ เมื่อพัฒนาจนสมบูรณ์เต็มขีดความสามารถจะประกอบด้วย ทางวิ่ง 4 เส้น สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 120 ล้านคนต่อปี และมีหลุมจอดอากาศยาน จ านวน 224 หลุมจอด โดยแผนการ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีก าหนดก่อสร้างทางวิ่ง
เส้นที่ 3 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 ส่วนทางวิ่งเส้นที่ 4 มีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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โรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีโครงการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า และเพ่ือรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของสนามบิน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด โดยโครงการจะติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพ่ิมเติม เพ่ือขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า
จากเดิมประมาณ 94 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 164 เมกะวัตต์ และติดตั้ งหน่วยผลิตน้ าเย็นเพ่ิมเติม
จากปัจจุบันที่ผลิตประมาณ 25,240 ตันความเย็น และมีเครื่องส ารองประมาณ 4,200 ตันความเย็น 
ท าการขยายเพ่ิมอีกประมาณ 12,000 ตันความเย็น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โรงไฟฟ้าได้ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน 5 ขั้น ตามวิธีการแบ่งของสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน IAP2 
(International Association of Public Participation) ป ระกอบ ด้ วย  ขั้ น ให้ ข้ อมู ล ข่ าวส าร 
(Informing) ขั้นรับฟังความคิดเห็น (Consultation) ขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นสร้างความ
ร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเสริมอ านาจ (Empowerment) โดยในวันพฤหัสบดีที่  18 ธันวาคม 
2557 ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการด าเนิน
โครงการ ได้จ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 7 กลุ่มหลัก (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 
จ านวน 206 คน โดยครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบ  

จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความกังวลต่อการด าเนินโครงการขยาย
ก าลังการผลิตไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ 

1) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบชุมชนเรื่องอาชีวอนามัยชุมชน 
มากที่สุด ร้อยละ 73.0 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับมาก  

2) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยรอบชุมชนเรื่องคุณภาพอากาศ 
ร้อยละ 70.2 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง 

3) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยรอบชุมชนเรื่องการจัดการน้ าเสีย 
ร้อยละ 63.8 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับน้อย   

จากความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ และ
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ได้มีโอกาสเข้ามามี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น ความกังวล ความรู้สึก ข้อเสนอแนะฯ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือเข้าใจถึงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการขยายก าลัง
การผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิให้ดีข้ึนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุที่ประชาชนมีความกังวล หากมีการด าเนินโครงการขยายก าลังการ

ผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ 
2.2 เพ่ือระบุนโยบาย/กิจกรรม ที่จะช่วยลดความกังวล หากมีการด าเนินโครงการขยายก าลัง

การผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพ่ือลดความกังวล หากมีการ

ด าเนินโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ 
2.4 เพ่ือน าไปปรับใช้กับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าในสนามบินอู่ตะเภา 
 

3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 
3.1 เหตุใดประชาชนยังกังวล หากมีการด าเนินโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าใน

สนามบินสุวรรณภูมิ 
3.2 เพ่ือลดความกังวล ควรส่งเสริมบทบาทประชาชนในด้านใดบ้าง 
3.3 น าแนวทางส่งเสริมบทบาทของประชาชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อนอย่างไร 

 

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพ่ือลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมภายใน

ชุมชนโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ” ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นการศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของ IAP2 ประกอบด้วย (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 144) 
ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้น าเสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (International Association of Public Participation) ซึ่งแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ( Informing) ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
(Consultation) ขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นสร้างความร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเสริม
อ านาจ (Empowerment) 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดังนี ้
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บร่วมรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะค าถาม 
เป็นแบบลักษณะปลายเปิด (Open-ended Question) ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 -30 นาที ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี 2561 
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

7. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพ่ือลดผลกระทบของการด าเนินการ 

โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับประชาชน และผู้น าชุมชน รัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร  
(Documentary Research) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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 7.1 วิเครำะห์สำเหตุที่ประชำชนมีควำมกังวล หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ 

การวิเคราะห์สาเหตุความกังวลของประชาชน จากกรอบแนวคิดศึกษา Process, Product, 
Impact สรุปได้ว่า การที่ประชาชนมีความกังวลต่อโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบิน
สุวรรณภูมิ มีสาเหตุดังนี้  

1) ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ ท าให้เกิด
ความกังวลในด้าน ดังนี้ 

(1) เชื้อเพลิงที่ใช้ กระบวนการผลิต และมาตรการป้องกัน 
(2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการ มีจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งแรก ที่ผ่านมา
นั้นมีประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นเพียง 206 คน เท่านั้น 

3) เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่าง โรงไฟฟ้าฯ กับ สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯ
สร้างอยู่ในพื้นท่ีของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานเดียวกัน 

 7.2 บทบำทของประชำชนที่จะต้องมีกำรส่งเสริม เพื่อลดควำมกังวล หำกมีกำรด ำเนิน
โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ 

การส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพ่ือลดความกังวล ที่มีต่อโครงการขยายก าลังการผลิต
โรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ นั้นจึงได้เลือกบทบาทใน 3 ข้อนี้มาศึกษาเพ่ือลดความกังวลของ
ประชาชน เพราะประชาชนมีส่วนร่วมได้มากและมีน้ าหนักค่อนข้างมากต่อการลดความกังวลของ
ประชาชน รวมไปถึงอยู่ในระยะก่อนและหลังด าเนินการ สามารถติดตามผลได้ในระยะยาว ดังนี้ 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2) การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House) 
3) คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า 

 7.3 กำรน ำแนวทำงในกำรส่งเสริมบทบำทของประชำชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อน เพื่อลด
ควำมกังวล หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ 

1) การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการจัดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่ใช่จัดครั้งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจของประชาชน 

2) ควรให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งก๊าซธรรมชาติแก่
ประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House) 

3) ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนไฟฟ้า) กับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับในการพัฒนาชุมชนต่อไป รวม
ไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท เช่น เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า 
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8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพ่ือลดผลกระทบของการ

ด าเนินการ โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ดังประเด็นต่อไปนี้ 

 8.1 สำเหตุที่ประชำชนมีควำมกังวลหำกมีกำรด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต
โรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ  
 การวิเคราะห์สาเหตุความกังวลของประชาชน จากกรอบแนวคิดวิจัย Process, Product, 
Impact สรุปได้ว่า การที่ประชาชนมีความกังวลต่อโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบิน
สุวรรณภูมิ มีสาเหตุดังนี้  

1) ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ ท าให้เกิด
ความกังวลในด้าน 

(1) เชื้อเพลิงที่ใช้ กระบวนการผลิต และมาตรการป้องกัน 
(2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้าน อากาศ เสียง น้ าเสีย 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการ มีจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งแรก ที่ ผ่านมา
นั้นมีประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นเพียง 206 คน เท่านั้น 

3) ความไม่พอใจ ไม่ไว้ใจ ในตัวผู้น าชุมชน เป็นอุปสรรคในการเปิดใจรับข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้น าชุมชน 

4) เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่าง โรงไฟฟ้าฯ กับสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯ 
สร้างอยู่ในพื้นท่ีของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานเดียวกัน 

5) จากการตรวจสอบรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสนามบินสุวรรณภูมิ 
(EIA) พบว่าไม่ได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นเพียงการไปส ารวจสอบถาม
ประชาชนตามบ้านจ านวน 63 คน และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
ประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหานี้ ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเมื่อ
โรงไฟฟ้าจัดรับฟังความคิดเห็น จึงอาจจะท าให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า โรงไฟฟ้าและสนามบินเป็น
หน่วยงานเดียวกัน 

6) ประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาจากกลุ่ม NGO 
จะพยายามโน้มน้าวประชาชนในที่ประชุมโดยการตั้งค าถามที่ท าให้ประชาชนสับสนและเกิดความ
กังวลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ 

8.2 บทบำทของประชำชนที่จะต้องมีกำรส่งเสริม เพื่อลดควำมกังวล หำกมีกำรด ำเนิน
โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ 
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การส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพ่ือลดความกังวล ที่มีต่อโครงการขยายก าลังการผลิต
โรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ นั้นจึงได้เลือกบทบาทใน 3 ข้อนี้มาศึกษาเพ่ือลดความกังวลของ
ประชาชน เพราะประชาชนมีส่วนร่วมได้มากและมีน้ าหนักค่อนข้างมากต่อการลดความกังวลของ
ประชาชน รวมไปถึงอยู่ในระยะก่อนและหลังด าเนินการ สามารถติดตามผลได้ในระยะยาว ดังนี้ 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2) การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพ่ือให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House) 
3) เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า 

1) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
จากที่ผ่านมาการจัดรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนเข้าร่วมน้อยเกินไปถ้าเทียบกับประชาชน

ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และมีการรับฟังเพียงครั้งเดียว เป็นจุดหนึ่งที่ควรปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป เนื่องจากไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูล ท าให้เกิดความกังวลเพราะ
ไม่ได้รับรู้ข้อมูล ควรมีการจัดหลายครั้งเป็นกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุม รวมไปถึงลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับฟัง มีเพ่ือนอยู่ด้วยท าให้กล้าที่จะถามแสดงความคิดเห็น และที่ส าคัญจะ
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชนได้เป็นจ านวนมาก 

2) กำรเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจำกประชำชน (Open House) 
จากการสัมภาษณ์ประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่จะให้ผู้น าชุมชน หรือตัวแทนชุมชน มาร่วม

เยี่ยมชมแทน เพราะติดงานบ้าง ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาบ้าง อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้แสดง
ถึงความจริงใจ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า หรือในรอบ 1 ปี อาจมีการเยี่ยมชมให้
มากขึ้นจากเดิม 1 ครั้ง/ปี อาจเพ่ิมเป็น 2 ครั้ง/ปี เน้น ชุมชนที่ไม่เคยมาเยี่ยมชมให้ครอบคลุมในทุก
ชุมชน เป็นการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์จะท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และเป็นการตอบภายในตัวเอง 

3) คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ (กองทุนไฟฟ้ำ)  ซึ่ง
ประกอบด้วย  

- ผู้แทนจากภาคประชาชน จ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  
- ผู้แทนภาครัฐ ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด  
- ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกองทุนไฟฟ้ารู้เพียงผู้น าชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากการ
ส่งเสริมบทบาทให้เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า จะท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ ได้รู้ว่าเงินมีจ านวนเท่าไหร่ เอาไปใช้พัฒนาอะไรในชุมชนบ้าง และจะได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ จะช่วยลดความกังวลจะลดลงได้มาก เพราะได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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 8.3 กำรน ำแนวทำงในกำรส่งเสริมบทบำทของประชำชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อน เพื่อลด
ควำมกังวล หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ 

1) การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการจัดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่ใช่จัดครั้งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจของประชาชน 

2) ควรน าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับใช้ร่วมกับการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือให้
ประชาชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

3) ควรท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
4) ควรให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งก๊าซธรรมชาติแก่

ประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House) 
5) ควรสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนในโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
6) ควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ และให้มีการตรวจสอบตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด 
7) ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนไฟฟ้า) กับกิจกรรมอ่ืน 

ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามาเป็น คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า 

 8.4 ข้อเสนอแนะ 
จากประสบการณ์ของผู้ศึกษา ที่เคยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่

อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างมีนัยส าคัญ โดยครอบคลุมพ้ืนที่
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ใช้ตัวแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของ IAP2 เป็นตัวแบบในการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากตัว
แบบแบ่งเป็น 5 ระดับ ช่วยให้เห็นความแตกต่างแต่ละระดับ เข้าใจถึงเป้าหมาย และได้เห็นเทคนิค
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงการน าเอาความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ/ความกังวลของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ มาประกอบในการพิจารณาในการส่งเสริมบทบาทของประชาชน 
เพ่ือลดความกังวลของประชาชน และน าสาเหตุที่พบไปปรับใช้กับการสร้างโรงไฟฟ้าที่สนามบินอู่
ตะเภา เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของท่ำเรือแหลมฉบัง 

เดชบดี กิตติมหาโชค* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 80 
คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุ
คุณ (Multiple Regression) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า  เพศ
ชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเพศหญิงจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และ
สถานภาพของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นสายการเดินเรือ/ตัวแทน จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 การแปรผลระดับของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมได้ผลระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน
ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะในการให้บริการ ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง และปัจจัยด้านความ
เพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะในการให้บริการ ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า 
ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

 
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
E-mail: ztubasa_boom_7@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
ท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่

ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ 
รวมทั้งมีพ้ืนที่สนับสนุน (Supporting Areas) ส าหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่อง
อย่างเพียงพอตลอดจนมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้ า เข้า-ออก 
ทลฉ. เชื่อมโยงกับภาคต่าง ๆ ของประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ดีพอสมควร และยังมีพ้ืนที่
ว่างเพียงพอที่จะใช้ส าหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ เช่น สถานีจอดรถบรรทุก (Truck 
Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เสริมอ่ืน ๆ เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ที่ได้มาตรฐานสากล 
ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่าง ๆ 
สูงสุดด้านการประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นใน
การให้บริการแก่ลูกค้าสูง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารประกอบการท่าเทียบเรือ 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้น มีการบริหารและการประกอบการท่าเทียบ
เรือโดยให้ผู้ประกอบการเอกชนเช่าพ้ืนที่ประกอบการ เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน 
โดยมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว 15 ท่า อยู่ระหว่างทดลองการใช้งาน 1 ท่า รวมเป็น 16 ท่า และ
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 2 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และชุด D โดย
บริษัทที่ประกอบการท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังมีทั้งสายการเดินเรือ ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการ
ท่าเรือ ได้แก่  

1. บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A0  
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A1  
3. บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A2  
4. บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ 4  ท่า ได้แก่ ท่า

เทียบเรือ A3 C1 C2 D1 และอีก 2 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ D2 D3 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
5. บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A4 
6. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A5 
7. บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล1 ประกอบการท่าเทียบเรือ B1  
8. บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบการท่าเทียบ

เรือ B2 
9. บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B3  
10. บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B4  
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11. บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B5 
และ C3 

12. บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร จ ากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ C0  
13. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ประกอบการอู่ต่อเรือ 
14. บริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด 

การศึกษาในครั้งนี้ได้เห็นถึงความส าคัญด้านคุณภาพการให้บริการ  เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังนั้นได้
ผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการให้บริการและพัฒนาด้านคุณภาพของท่าเรือแหลม
ฉบังอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการให้บริการ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความพึงพอใจอันดี อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการที่
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการให้บริการและพัฒนาด้านคุณภาพของท่าเรือแหลมฉบังอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ  (Quantitative Research) ซึ่งจะใช้แบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นในกลุ่มลูกค้าผู้ส่งออก 
ผู้ประกอบการท่าเรือ บริษัทสายการเดินเรือและตัวแทนสายการเดินเรือ ที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง 
จ านวน 96 บริษัท และน าข้อมูล มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัย ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ทรัพยากร ประสบการณ์ และระบบการ
จัดการสินค้า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยความพึง
พอใจในการให้บริการ และความคุ้มค่าในการลงทุน 
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 สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ซึ่งจากข้อมูลประชากรผู้ ใช้บริการ 96 ราย จึงน าไป
เปรียบเทียบเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบตารางและจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
จ านวน 80 ราย ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือ
ร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 0.985 ขึ้นไปในทุกตัวแปร 
จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาท าการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ 
ค่าสถิติพ้ืนฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม จนถึง 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 

-.ความพึงพอใจในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

- ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน 
-.สมรรถนะในการให้บริการ 
- ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า 
- ความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้บริการ 
-.ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการ
รักษา  
  ความปลอดภัย 
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 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจ านวน 80 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  
โดยพบว่า ผู้ใช้บริการเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.8 และเพศหญิงจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 
ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.0 และสถานภาพของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นสายการเดินเรือ/
ตัวแทน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 

4.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของท่ำเรือแหลมฉบัง 
ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจั ยด้าน

คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม 

 
ตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการ

ให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และค่า S.D. เท่ากับ 0.672 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

4.3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบัง 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้านความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร 

𝒙 S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของท่าเรือแหลมฉบัง 
2 .ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน 

3.54 
3.58 

0.767 
0.754 

มาก 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 3.56 0.750 มาก 

 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 𝒙 S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. ด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน 
2. ด้านสมรรถนะในการให้บริการ 
3. ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า 
4. ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ 
5. ด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

3.31 
3.61 
3.71 
3.54 
3.49 

 

0.806 
0.776 
0.601 
0.751 
0.712 

 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 3.53 0.672 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความพึง
พอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.750 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 

4.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย  
4.4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมกับความพึงพอใจในการ

ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม
มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกัน
เท่ากับ 1.000 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง Correlation โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการโดยรวมนี้สามารถเชื่อถือได้สูงถึง 100% แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมมากขึ้นจะมีผลทางด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้นด้วย 

4.4 .2 ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อคุณ ภาพการให้บริการของท่ าเรือแหลมฉบั ง ด้ าน
ประสิทธิภาพในการให้บริการ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบัง ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 
1.000 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง Correlation โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมนี้สามารถเชื่อถือได้ 100% แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ด้านประสิทธิภาพ
ในการให้บริการโดยรวมมากข้ึนจะมีผลทางด้านประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้นด้วย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 4 
 

ตำรำงท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 สมมติฐำน สถิติที่ใช ้ Sig ผลกำร
ทดสอบ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 1 

ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.836* ปฏิเสธ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 2 

สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.544* ปฏิเสธ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 3 

ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.000* ยอมรับ 



 
 

71 
 

สมมติฐำน
ข้อที่ 4 

ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.854* ปฏิเสธ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 5 

ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.004* ยอมรับ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 6 

ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐานส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ        แหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.131* ปฏิเสธ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 7 

สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.213* ปฏิเสธ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 8 

ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ        แหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 9 

ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.015* ยอมรับ 

สมมติฐำน
ข้อที่ 10 

ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง 

Pearson 
Correlation 

0.000* ยอมรับ 

 

5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยได้น า

ผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยสามารถอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 

สมมติฐำนที่ 1 ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเพียงพอของทรัพยากรขั้น
พ้ืนฐานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ความเพียงพอของทรัพยากร
ขั้นพ้ืนฐานและความพร้อมให้บริการที่เพียงพอ จัดพ้ืนที่ไว้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึงท าให้
สมมติฐานความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานก็จะไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง 

สมมติฐำนที่ 2 สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะในการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อสมรรถนะในการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง ไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึงท าให้
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สมมติฐานสมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังไม่
ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีสมรรถนะในการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง 

สมมติฐำนที่ 3 ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง  เมื่อความพร้อมของระบบการ
จัดการสินค้าที่ดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมของ
ระบบการจัดการสินค้าจะส่งผลได้ถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง 

สมมติฐำนที่ 4 ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง  เมื่อความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการที่ดีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องจาก
ผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึงท าให้สมมติฐานความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มี
ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง 

สมมติฐำนที่ 5 ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง  
เมื่อความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการนั้นเพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกอุ่นใจ เชื่อใจ และไว้วางใจต่อการให้บริการ ซึ่ง
ประเมินได้จากเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ ระบบ CCTV และการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป็น
มาตรฐานสากล 

สมมติฐำนที่ 6 ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเพียงพอของทรัพยากรขั้น
พ้ืนฐานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ความเพียงพอของทรัพยากร
ขั้นพ้ืนฐานถึงแม้จะมีความพร้อมให้บริการที่เพียงพอ จัดพ้ืนที่ไว้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึง
ท าให้สมมติฐานความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานก็จะไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง 
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สมมติฐำนที่ 7 สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือ        
แหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะในการให้บริการไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อสมรรถนะในการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง ก็จะไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึง
ท าให้สมมติฐานสมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีสมรรถนะในการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง 

สมมติฐำนที่  8 ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง  เมื่อความพร้อมของระบบการ
จัดการสินค้าที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมของระบบ
การจัดการสินค้าจะส่งผลได้ถึงความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า ความถูกต้องของสินค้า ความ
ปลอดภัยของสินค้า ความพร้อมของการติดตามสถานะของสินค้าและความพร้อมของอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้าท่ีเพียงพอ 

สมมติฐำนที่ 9 ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง  เมื่อความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่เพ่ิมข้ึนด้วย ความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการจะส่งผลได้ถึงความเพียงพอของจ านวนท่าเทียบเรือ ความพร้อมของการ
ขนส่งทางระบบราง SRTO ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค ความเพียงพอของเรือลากจูง เรือ
รับ-ส่ง น าร่อง ความสะดวกของระบบยื่นเอกสารขอน าเรือเข้าท่าออนไลน์ (VIS) ความร่วมมือการ
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และความสะดวกของระบบ ONE STOP SERVICE 

สมมติฐำนที่ 10 ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบัง เมื่อความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ดีแล้วนั้นจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการในด้านความเชื่อมั่น ไว้ใจ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการนั้น
เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ท าให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกอุ่นใจ เชื่อใจ และไว้วางใจต่อการให้บริการ ซึ่งประเมินได้จากเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ 
ระบบ CCTV และการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป็นมาตรฐานสากล 

 5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
1. ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน 
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 ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน ก็เป็นอีกปัจจัยด้านหนึ่ งที่ท าให้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวก และเกิดความประทับใจและยังส่งผลถึงความพึงพอใจ และคุณภาพต่อการให้บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องจัดหาบริการ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียบพร้อม สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
และมีความเพียงพอสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของท่าประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสอบให้เกิด
ความพร้อมใช้งานเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน
ให้เพียงพอ ต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้ืนที่ในการขนถ่ายสินค้า ลานจอดเพ่ือรอขนถ่ายสินค้า ช่อง
การจราจร เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านสมรรถนะในการให้บริการ  
 ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับสมรรถนะในการให้บริการเป็นอย่างมาก เพ่ือภาพลักษณ์และ
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ควรมีบุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร้อย ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพียงพอในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การ
บริการของเจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังต้องให้
รายละเอียดแก่ผู้ใช้บริการจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในงานที่ปฏิบัติ และให้บริการอย่างมี
มาตรฐานถูกต้อง ทั้งในด้านการประสานงานและการสื่อสารแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดท าแผนการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ 

3. ปัจจัยด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า 
ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า เมื่อมีความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า

ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบังจะได้รับความสะดวก เนื่องจากความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าจะส่งผลได้ถึงความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า ความถูกต้องของสินค้า ความปลอดภัยของ
สินค้า ความพร้อมของการติดตามสถานะของสินค้าและความพร้อมของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่
เพียงพอ 

4. ปัจจัยด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ 
ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ เป็นด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

อย่างหนึ่ง เพ่ือผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจและทราบข้อมูลความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการถึง
ความเพียงพอของจ านวนท่าเทียบเรือ การขนส่งทางระบบราง SRTO ระบบสาธารณูปโภค เรือลาก
จูง เรือรับ-ส่ง น าร่อง ระบบยื่นเอกสารขอน าเรือเข้าท่าออนไลน์ (VIS) การร่วมมือการลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และระบบ ONE STOP SERVICE 

5. ปัจจัยด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  
ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เป็นปัจจัยหลักของการ

ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง จึงต้องจัดการเตรียมความพร้อมและประเมินความเสี่ยง และ
ด าเนินการตามแผนด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความเชื่อมั่น มั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้งความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ 
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ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพ่ือพร้อมต่อทุกเหตุการณ์ เพ่ือให้ความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และน าระบบคุณภาพการบริหารงานตามระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO มา
บริหารจัดการทั้งกับคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกท้ังต้องด าเนินการด้านระบบการจัดการความ
ปลอดภัยด้านการป้องกันในเขตท่าเรือสากล (ISPS CODE) และต้องมีการฝึกความพร้อมและมี
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมเสมอต่อผู้ใช้บริการ มีเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลสอดส่อง 
ตรวจตรา ดูแล ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอด้วย และมีการฝึกซ้อม ฝึกอบรม ด้าน
ความปลอดภัย และแผนซ้อมอพยพในทุก ๆ ปี อย่างสม่ าเสมอ 

6. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

ดังนั้นแล้วจึงต้องปรับปรุงการให้บริการในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ไว้ใจ     
เชื่อใจ และคุ้มค่าในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานต้องมี
ความเพียงพอต่อความต้องการ ด้านสมรรถนะในการให้บริการต้องมีความพร้อมและมีมาตรฐานใน
การให้บริการ ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าต้องถูกต้อง ตรวจสอบได้ ด้านความพร้อม
ในการตอบสนองต่อการให้บริการต้องครอบคลุม และด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย ก็ต้องมีมาตรฐานสากล ท าให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น ไว้ใจ และมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวด และด้านการแก้ไขสถานการณ์ ต้องรวดเร็ว ชัดเจน ไม่ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผิดหวัง ล่าช้า เกิด
ความไม่พึงพอใจได้ 

7.  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาให้การ
บริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ทันสมัย และผู้ใช้บริการรู้สึกคุ้มค่าต่อการมาใช้บริการ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพผ่านทางสังคมออนไลน์ เพ่ือรับค าแนะน า ติชม ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านในช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งเพจ Facebook, Line 
ส่วนกลาง และพร้อมปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

 5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเดียวกันอีกอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยการสุ่มจากผู้ใช้บริการ
เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นได้ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น และควรจัดชั้นภูมิของ
กลุ่มตัวอย่างให้ได้ เท่า ๆ กัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพของผู้มาใช้บริการ เพ่ือความ
แม่นย าของความคิดเห็นด้วย 
 2. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยการนัดร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหา โดยศึกษาเชิง
คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 3. ควรศึกษาคุณภาพของหน่วยงาน และพนักงานโดยตรง โดยเจาะลึกกับความคิดเห็นของ
พนักงาน เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากแรงจูงใจในการให้บริการของพนักงานที่ก็ส่งผลที่ดีต่อ
คุณภาพการให้บริการ 
 4. ควรศึกษากลยุทธ์องค์กร วิสัยทัศน์การด าเนินงาน ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ
น าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เช่น ท่าเทียบเรือเอกชนท่าต่าง ๆ เป็นต้น 

5. เนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่อยู่ในก ากับของรัฐ ควรศึกษาปัจจัย
ทางด้านการตลาด โดยใช้ทฤษฎี 7P เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ และประเด็นการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการเพ่ิมข้ึนเพื่อน ามาปรับใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรได้ด้วย 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดชลบุร*ี 

ติณณ์ อรัญฤทธิ์† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  โดยการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุราชการต่ า
กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
เมื่อช าระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน     
ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 51.5 เงินออมต่อเดือน มีคิดเป็นร้อยละ 91.7 

ก. ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.20) ค่านิยม
ทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.30) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.74) 

ข. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 61.7 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
รถยนต์ จักรยานยนต์ และโทรทัศน์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001 -10,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 47 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.2  

ค. สภาวะหนี้สิน พบว่า 1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก 
มีภาระหนี้สินมากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 87 
แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุด คือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครจูงัหวัดชลบุรี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
† นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
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แหล่ง 3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ล าดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ
เสริม และการน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 2.8 มีข้อสังเกตว่า 
ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล 4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครู
ส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระ
หนี้ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการ
ครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยที่สุด มีระยะเวลา
ผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.5 6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า 
ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 55.3 

ง. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.51) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.10) ด้านสังคมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (�̅� = 1.96) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.36) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี             
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง

ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
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การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 
797,507 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 144,875 
คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน ข้าราชการครูใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478 ,028 คน ข้าราชการครูในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22 ,130 คน ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน 
จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ จ านวน 1 ,544 คน (รวมบุคลากรทุก
ประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) 
นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) 
จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง 
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 24) 
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก ช.
พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออมสิน
รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้นอก
ระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 4) เพ่ือซื้อ
หุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม
โครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนิ นการช่ วยเพ่ื อนครูตามโครงการดั งกล่ าวหาได้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผลก าไร
อย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับหมื่นล้าน
บาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเดือดร้อน
แสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักหน่วงอยู่
แล้ว”  

 

ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
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จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์, 2554) 
อีกทั้ ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ     
ผ่อนช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตร
หลาน, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และ
เป็นหนี้ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ พัฒนา
การศึกษาเพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมี
บ้านและรถราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง , จัดสรรเงินเพ่ืองานสังคม
สังสรรค์, สร้างฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) 
พฤติกรรม พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา , แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-
เครื่องประดับราคาแพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ี
น้อง, สร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นใช้รถก็จะท า
ให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน  อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ใช้จ่ายเกินตัวท าให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน  4) 
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
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เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่เคยมความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555 
โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130 ,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 

อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
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กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของครู และสาระท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ 

  

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดชลบุรี โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน 
ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 16 ,299 คน (ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, 2560) โดย
ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  
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ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจั ยที่

ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี จ านวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และ
ทางไปรษณีย ์พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ

หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 

ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ       
(ท่ีท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 

 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้ าหนัก 3 
ระดับน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test) 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/ Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, �̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 
 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 164 41.0 
   2) หญิง 236 59.0 
2. อำยุ   
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   111 27.8 
   2) 31- 40 ปี 135 33.8 
   3) 41-50 ป ี 74 18.5 
   4) 51 ปีข้ึนไป 80 20.0 
3. สถำนภำพ   
   1) โสด   176 44.0 
   2) สมรส 183 45.8 
   3) แยกกันอยู่  29 7.3 
   4) หย่าร้าง 12 3.0 
4. วุฒิกำรศึกษำ   
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 43 10.8 
   2) ปริญญาตร ี 219 54.8 
   3) ปริญญาโท    125 31.3 
   4) ปริญญาเอก 13 3.3 
5. ระดับเงินเดือน   
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  32 8.0 
   2) 15,001-20,000 บาท 99 24.8 
   3) 20,001-25,000 บาท 108 27.0 
   4) 25,001-30,000 บาท 49 12.3 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 112 28.0 
6. อำยุรำชกำร   
   1) ต่ ากว่า 5 ปี    135 33.8 
   2) 5 - 10 ปี 117 29.3 
   3) 11 - 15 ปี   35 8.8 
   4) 16 - 20 ปี 26 6.5 
   5) มากกว่า 20 ปี 87 21.8 
7. สถำนะทำงกำรเงิน   
   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 18 4.5 
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   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 119 29.8 
   3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  263 65.8 
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน   
   1) ไม่มี 206 51.5 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
122 
47 
27 
39 
24 
51 

 
30.5 
11.8 
6.8 
9.8 
6.0 
12.8 

9. เงินออมต่อเดือน   
   1) ไม่มี     
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001-5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

33 
 

31 
45 
16 

8.3 
 

8.0 
11.3 
4.0 

 
 จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ59 และเป็นเพศชายร้อย
ละ 41 

2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8  
รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 และน้อยที่สุดมีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.5  

3) สถำนภำพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.8  
รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมี
สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.0 

4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
54.8รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.8 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.3 

5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30 ,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28.0 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 อันดับที่ 3 
ระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือน 
25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 
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6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 6.5 

7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก      
มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 4.5 

8) รำยได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีรายได้อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 51.5 
มีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนมากที่สุด คือ ต่ ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุดมีรายได้
อ่ืน ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.7  
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5 ,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.0 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

   7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
   1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
วิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้   

ตำรำงที่ 2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ 
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

4.11 
4.15 
4.16 
4.33 
4.29 

0.982 
0.933 
0.925 
0.845 
0.805 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.898 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥 ̅= 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
   2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ 
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   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
เศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตวัหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับการ
ได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง  ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิต 
เชื่อว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึงฐานะ
และชนช้ันทางสังคม 

3.35 
 

3.32 
 

3.34 
 

3.20 
 

3.33 

1.114 
 

1.088 
 

1.136 
 

1.122 
 

1.158 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.30 1.123 ปำนกลำง 
  

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅� = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในระดับปานกลางทุกข้อ 
   3) ค่ำนิยมทำงสังคม 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
สังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
   

ตำรำงท่ี 4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
 
4 
5 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนท่ัวไป 
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

4.43 
3.89 
3.70 

 
3.91 
3.62 

0.834 
0.995 
1.062 

 
0.975 
1.192 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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เฉลี่ยรวม 3.74 0.719 มำก 
  

จากตารางที่  4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซ้ือสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 101 25.2 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - จักรยานยนต์  
          - คอมพิวเตอร์ 
          - ตู้เย็น  
          - โทรทัศน์  

299 
134 
24 
25 
21 
29 

74.8 
33.5 
6.0 
6.3 
5.3 
7.3 

2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 136 34.0 
   2) 4,001-10,000 บาท  188 47.0 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 76 19.0 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 237 59.2 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมยั 5 1.2 
   3) ผ่อนสบาย ไม่รูส้ึกว่าเสียเงินไม่มาก 83 20.8 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

3 
72 

0.8 
18.0 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 74.8 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 25.2  
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา 
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19  

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากท่ีสุด คือ มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.2 
อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมา คือ เกรงว่าจะไม่
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ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.2 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพ่ือน คนรู้จัก เป็นพนักงานขายคิดเป็นร้อยละ 
0.8 

 

ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 153 38.3 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000 บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
86 
38 
62 
25 
129 

 
21.5 
9.5 
15.5 
6.3 
32 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 52 13.0 
   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู  
          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

84 
4 
39 
69 
6 

21.0 
1.0 
9.8 
17.3 
1.5 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  32 8.0 
   2) มี   
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต ์
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

54 
31 
40 
15 
11 
18 
11 

13.5 
7.8 
10.0 
3.8 
2.8 
4.5 
2.8 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  53 13.3 
   2) มี 
          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   

 
68 

 
17.0 
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - 5,001-10,000 บาท 
          - 10,001-15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

124 
71 
84 

31.0 
17.8 
21.0 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  53 13.3 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6 - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
102 
90 
34 
121 

 
25.5 
22.5 
8.5 
30.3 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 88 22.0 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 221 55.3 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 91 22.8 

 

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 61.7 และ 
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 38.3 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001 
บาท คิดเป็นร้อยละ 32 อันดับที่ 2 คือ ต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ 
100,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ 
500,001-1,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 6.3 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 17.3 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารของรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.5 และแหล่งหนี้สินที่น้อยที่สุดคือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1 

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 10 อันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 และสาเหตุการเกิดหนี้สิน
น้อยที่สุดเท่ากันคือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง และ การน าไปลงทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 2.8  อันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 และอันดับที่ 3 คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรคิดเป็นร้อยละ 4.5 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 อันดับที่ 3 คือ 10,001-15,000 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 5 ,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 17 

ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 30.3 อันดับที่ 2 คือ น้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 อันดับที่ 3 คือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.5 

ส าหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 55.3 อันดับที่ 2 คือ รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8 และอันดับที่ 3 
คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ชลบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อยชา
ในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

2.83 
2.67 
2.67 
2.30 
2.09 

1.329 
1.250 
1.315 
1.189 
1.219 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.51 1.260 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน

ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัว
ศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับและรู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย      
ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 8  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา 

2.03 
2.00 
2.11 
2.04 
2.32 

1.122 
1.024 
1.070 
1.033 
1.235 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.10 1.096 น้อย 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 

7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบตัิงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 
ปฏิบัติงานมีข้อผดิพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.19 
1.86 
1.96 
1.90 
1.90 

1.174 
1.003 
1.125 
1.033 
1.033 

น้อย 
น้อยที่สุดน้อย
ที่สุดน้อยที่สดุ 

น้อยที่สุด 

เฉลี่ยรวม 1.96 1.073 น้อยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด (�̅�= 1.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกข้อ 
 

8.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ู 
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ด้านเศรษฐกิจ 
ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค 
อื่น ๆ 

2.42 
2.35 
2.15 
2.39 

 
2.50 

1.215 
1.224 
1.200 
1.213 

 
1.319 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.36 1.234 น้อย 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย (𝑥 ̅= 2.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน 
ๆ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 16,299 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้     
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 61.7 เป็นจ านวนเงิน
มากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 แหล่งเงินกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
คิดเป็นร้อยละ 21 ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 
30.3 มูลเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยสาเหตุการเป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่
ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงิน
ที่เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้
ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน ในภาพรวมจ านวนข้าราชการครูเป็น
ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจาก
การมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดถึงปานกลาง 

 

8. สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี” 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 
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 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี

จ านวนทั้งสิ้น 16,299 คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร Yamane 

ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 

แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google 
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน    
คิดเป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้  

1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดชลบุรี 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.8 
ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อช าระหนี้
แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ไม่มีคิดเป็น
ร้อยละ 51.5 เงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.7 
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ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี  ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅= 4.20) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 
3.30) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.74) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน     

คิดเป็นร้อยละ 61.7 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และโทรทัศน์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 59.2  

ค. สภำวะหนี้สิน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้  
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สินมากกว่า 

1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 

2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 87 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อ
หนี้มากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
คิดเป็นร้อยละ 1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง  

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ล าดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ
เสริม และ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.8 มีข้อสังเกตว่า 
ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล  

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17  

5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 8.5  

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 55.3 

ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ

หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.51) ด้านจิตใจโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥 ̅= 2.10) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥 ̅= 1.96) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥 ̅= 2.36) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 

ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง  
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้าน รถยนต์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนช าระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากท่ีสุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการ
น าไปลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 
2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้  

1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  

2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  

4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2. การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
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ผลกระทบของกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำออนไลน์ตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ ส่วนบริกำรศุลกำกร 3 
ส ำนักงำนศุลกำกร ตรวจสอบสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร 

เทพธีรุตม์ โพธิ์นฤมิต* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ต่อ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง” นี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการที่มีการเพ่ิมปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์อย่าง
มาก ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อ
การตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจสอบ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นแนวทางการเพ่ิมระสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

โดยการวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ศึกษาตัดสินใจเลือกผู้ให้สัมภาษณ์คือเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่หน้างานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในกระบวนการตรวจสอบสินค้า ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
แสดงความเห็นว่าจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นได้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าในหลายด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 
ส านักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในประเด็น
แนวทางทางการเพ่ิมระสิทธิภาพหรือแนวทางการแก้ไขในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพ่ือที่จะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าออนไลน์ด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: สินค้าออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมศุลกากร 
 

1. บทน ำ 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ปัจจุบันอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของ
โลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัดของเรื่อง
เวลาและสถานที่ โดยการซื้อขายของออนไลน์เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบการท าธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะประหยัดเวลา สะดวก และ
รวดเร็ว ซึ่งการซื้อขายของออนไลน์นั้นเป็นการการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น สถาน
ที่ตั้ง อาคารประกอบการ  ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น อีเบย์ ลาซาดา อาลีบาบา ชอปปี 
เป็นต้น แบรนด์ต่างๆเหล่านี้นั้นได้มีปริมาณการสั่งสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ส่งสินค้าเข้า
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ซึ่งผู้ประกอบการมีการแข่งขันทางการค้าที่ต้อง
แข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ ราคาสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า  
  โดยสินค้าที่มีการซื้อขายออนไลน์ดังกล่าวจะถูกตรวจสอบการน าเข้าโดยส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.2549 ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เป็นการจัดตั้งส านักงานฯจากเดิม
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพที่ประจ าอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษี
อากรและรายได้อ่ืน การควบคุมสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออก ทางท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  

ส่วนบริการศุลกากร 3 (สบศ. 3) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบสินค้าที่มีการน าเข้ามาในรูปแบบของ “ของ
เร่งด่วน” (Express Consignment) โดยกระบวนการการน าเข้าของเร่งด่วนนั้นจะมี 3 บุคคลส าคัญที่
มีหน้าที่ในกระบวนการดังกล่าว คือ 1) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน เช่น ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์ ยูพีเอส 
เป็นต้น 2) ผู้น าเข้าของเร่งด่วน หมายถึง ผู้สั่งซื้อของออนไลน์ที่เป็นคนสั่งซื้อของจากทางบ้าน 3) กรม
ศุลกากร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการน าเข้าของเร่งด่วน ซึ่ง สบศ. 3 สสภ. เป็นส่วน
บริการของภาครัฐที่ผู้ประกอบการสินค้าที่มีการซื้อขายทางออนไลน์  เข้ามาใช้บริการแต่เนื่องด้วย
ปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณของสินค้าที่จะต้องถูกตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกรมศุลกากรเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีการน าเข้าสินค้า
เร่งด่วนทุกประเภทรวมกันกว่า 12 ล้าน รายการ โดยสินค้าที่น าเข้ามาจะถูกจ าแนกออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้  

1. สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 คือสินค้าจ าพวกเอกสาร จดหมาย ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
อากร 
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2. สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 คือสินค้าที่มีมูลค่า CIF ไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งได้รับการยกเว้น
ภาษีอากร 

3. สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 คือสินค้าท่ีมีมูลค่า FOB ไม่เกิน 40,000 บาท  
ด้วยปริมาณการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนที่เพ่ิมปริมาณการน าเข้าอย่างมากจากปีงบประมาณ 

2560 ที่มีการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนรวมทุกประเภทอยู่ที่ 7.7 ล้านรายการ เพิ่มข้ึนเป็น 12 ล้านรายการ 
ในปีงบประมาณ 2561 และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัด  ๆ ไป ซึ่งปีงบประมาณ 
2561 มียอดการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนเพ่ิมขึ้น 54.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 จึง
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนท าให้ผู้ศึกษา
เล็งเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราห์ภาพ
เอกซเรย์จากสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 กว่า 10 ล้านรายการ ในปีงบประมาณ 
2561 และการใช้องค์ความรู้ทางศุลกากรในการตรวจจับสินค้าเร่งด่วนทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์
ความรู้ด้านราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร หรือองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายศุลกากรเพ่ือบังคับใช้
กับผู้ประกอบการที่กระท าการผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยการท างานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 
สสภ.นั้นมีเงื่อนไขที่ส าคัญคือเงื่อนไขในเรื่องของเวลา เนื่องจากสินค้าน าเข้าเป็นสินค้าประเภทของ
เร่งด่วนจึงเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องท างานแข่งกับเวลาเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายทางการค้า โดย
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าที่หมายถึงนั้นมี 2 ประเด็น ดังนี้  

1. ประสิทธิภาพในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้า เนื่องจากความรวดเร็วใน
การท างานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการท างานด้านหนึ่ง สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้ามี
เวลาในการตรวจสอบสินค้าเท่าเดิมแต่ปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์กลับสวนทางกันโดยเพ่ิม
ปริมาณการน าเข้าสินค้ากว่า ร้อยละ 54.5 ความรวดเร็วหรือระยะเวลาจึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การท างานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                                                                 

2. ประสิทธิภาพในด้านการจับกุมสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และจับกุมสินค้าที่เป็นของต้องห้ามน าเข้าประเทศ โดยเปรียบเทียบร้อยละการจับกุมต่อ
จ านวนสินค้าน าเข้าท้ังหมด 
  

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ถึงระดับผลกระทบของปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของบุคลากร ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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2.2 เพ่ือศึกษาหาแนวทางปรับปรุงหรือแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการที่มี การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณงานการน าเข้าสินค้าเร่งด่วน ณ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
 
3. วิธีกำรศึกษำ 

ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้า
ออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง” ครั้งนี้ โดยภาพรวม
ของการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีวิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)     
ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการ
ด าเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ (in-depth interview) 

ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์นั้น ในการก าหนด
กระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเหมือนกันทุกคน เป็นการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยมีค าถาม ดังนี้ 

1. การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของท่าน ในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่อย่างไร 

2. การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่งผลให้มีการจับกุมสินค้าน าเข้าผิด
กฎหมายเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย หรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบจ านวนการจับกุมของปีงบประมาณ 2560 และ 
2561 

3. จากปัญหาการที่มีปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์เพ่ิมสูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร 
 

4. ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 
4.1 ผลกำรศึกษำ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในเรื่องผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. ได้ท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. จ านวน 5 ราย โดยมีความคิดเห็น ดังนี้ 

ด้ำนผลกระทบ 
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 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์นั้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงอย่างมาก โดยปริมาณการน าเข้า
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางสินค้าเร่งด่วน ณ สบศ.3 สสภ. นั้นได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมากมาอย่าง
ต่อเนื่องหลายปีแล้วแต่ที่เพ่ิมขึ้นจนคิดว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อย่างมากก็จะเป็นในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 โดยมี 2 กระบวนงานที่ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้   

กระบวนงำนแรก ที่ได้รับผลกระทบจาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ท าให้
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre – 
Manifest Arrival) โดยทางผู้ประกอบการจะต้องส่งบัญชีสินค้าที่จะมีการน าเข้าให้แก่กรมศุลกากร
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre- Arrival Manifest) ก่อนอากาศยานถึง ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงนี้จะถูกท าการจ าแนกประเภทมา
เรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นสินค้าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจะมีเวลา 1 ชั่วโมงในการตรวจสอบสินค้าต่อหนึ่งบัญชีสินค้า ซึ่งในแต่ละบัญชีสินค้า
สามารถมีสินค้าให้ตรวจได้ถึง 1,000 รายการ โดยค่าเฉลี่ยในการส่งบัญชีสินค้าเพ่ือนให้เจ้าหน้า
ตรวจสอบวันละประมาณ 50 บัญชีสินค้าล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกนายมีความเห็นตรงกัน
ว่าการที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเองนั้นต้องเป็นคนตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้านั้นได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากการที่มีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ เนื่องจากด้วยการที่
มีเวลาที่จ ากัดคือสามารถตรวจสอบรายการสินค้าจากบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre – Arrival 
Manifest) นั้นมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้าในแต่ละบัญชีจะต้องใช้เวลา
และองค์ความรู้รวมถึงความรอบคอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็น 
น้ าหนักของสินค้า ประเทศต้นทาง ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และสินค้าประเภทกลุ่ ม
เสี่ยง เป็นต้น เมื่อปริมาณการน าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นแต่เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเท่าเดิมคือ 1 ชั่วโมง 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมาก 

กระบวนงำนที่สอง ที่ได้รับผลกระทบจาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ท า
ให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือกระบวนงานด้านการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เลือกสินค้าที่จะเปิดตรวจหรือ (Red Line) จากบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าหรือ 
(Pre - Arrival Manifest) แล้วนั้น กระบวนงานล าดับถัดไปคือการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นต้อง
ตรวจสอบสินค้าออนไลน์ที่มีการน าเข้าทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเดียวกันว่าการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้า
ออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงอย่างมากเนื่องจากการที่ปริมาณสินค้า
น าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบนั้นกลับมีเท่าเดิ ม 
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ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที ถ้าหากจะอธิบายง่ายๆก็คือสินค้าน าเข้าหนึ่งชิ้นนั้นๆมีเวลาในการ
ตรวจสอบน้อยลงนั่นเอง โดยสินค้าเร่งด่วนที่มีปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2
หรือสินค้าเร่งด่วนที่มีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียอากรหรือของที่ได้รับ
ยกเว้นอากรและไม่เป็นของต้องห้ามของต้องก ากัด จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
สินค้าของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมากที่สุดเนื่องจากสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 นี้นั้นมีสถานะต้องมาพบ
เจ้าหน้าที่ (Red Line) ทุกรายการและยังมีปริมาณการน าเข้าที่สูงมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย กล่าวคือทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเบื้องต้นด้วยเครื่อง
เอ็กซเรย์ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าสินค้าที่น าเข้าจะมีกี่หมื่นรายการในวันนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบผ่าน
เครื่องเอ็กซเรย์ทีละชิ้นนั่นเอง  
  ด้ำนแนวทำงกำรแก้ไขและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

จาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบลดลงนั้น ผู้ศึกษาจึงอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ซึ่งได้ผลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
1.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI โดยในที่นี้หมายถึง AI ที่มี ระบบที่คิดเหมือน
มนุษย์ (Systems that think like humans) และ ระบบที่กระท าเหมือนมนุษย์ (Systems that act 
like humans) โดยอยากให้เครื่องเอกซเรย์มีการน า AI เข้ามาใช้เพ่ือตรวจสอบสินค้าน าเข้าที่ผิด
กฎหมาย เพราะในปัจจุบันมีปริมาณน าการน าเข้าสินค้ากว่า 12 ล้านชิ้นต่อปี และในหลายๆประเทศ
ได้เริ่มมีการน า AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าแล้ว โดยจากข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. นั้นอยากให้มีระบบ AI มาใช้ตรวจสอบเมื่อน าสินค้าน าเข้าผ่านเครื่อง
เอ็กซเรย์ที่มีการประยุกต์ใช้กับระบบ AI แล้วจะสามารถระบุได้ว่าสินค้าหรืออะไรแต่มีสิ่งแปลกปลอม 
หรือเหตุอันควรจะสงสัยหรือไม่ ทั้งสารเคมีอันตรายต้องห้ามน าเข้า ยาเสพติด ส่วนประกอบอาวุธและ
ระเบิดต่าง เป็นต้น 
2.อยากให้เพ่ิมเวลาในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชี
สินค้าอยากเพ่ิมเป็น 2 ชั่วโมงเพราะปัจจุบันนี้ถ้าผู้ประกอบการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้ามา
พร้อมกันหลายบัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าไม่ทัน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพราะหากเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพจะสามารถ
ลดระยะเวลา ลดภาระงาน และสามารถตรวจจับสินค้าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆได้เพ่ิมขึ้นมาก
เพราะสินค้าที่น าเข้ามามีปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ เช่น 
สินค้าที่มาจากประเทศจีน อาจลดเปอร์เซ็นต์สถานะเปิดตรวจ (Red Line) ในเรื่องของราคาสินค้ามี
การส าแดงราคาต่ าเนื่องจากสินค้ามีความเสี่ยงในด้านราคาอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อย เป็นต้น  
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3.อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ 
หรือการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร การตรวจสอบราคาศุลกากร เป็นต้น 
เพราะจะเป็นการลดระยะเวลาในการตรวจสอบลงได้อย่างมากหากมีความพร้อมในเรื่องขององค์
ความรู้ในการท างาน จากที่ได้กล่าวไปในเรื่องของประสิทธิภาพในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบสินค้า เนื่องจากความรวดเร็วในการท างานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการท างานด้านหนึ่ง
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพียบพร้อมแล้วก็จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 4.อยากให้มีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เพ่ือที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าเวรลงและอาจลด
ปัญหาที่เกิดจากปัญหาทางด้านร่างกายที่เป็นข้อผิดพลาดในการท างาน เนื่องจากในบางวันอาจมีการ
เข้าเวรถึง 24 ชม. ต่อวัน ซึ่งจะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบทางตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่องของ Workload ไม่ว่าจะเป็นการนอนน้อย 
ความเครียด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.จึงอยากขอเสนอ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า 

4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
ด้ำนผลกระทบ 
1. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “การเพิ่มข้ึนของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่ง

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของท่าน ในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่อย่างไร” เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ทุกท่านได้มีวามเห็นตรงกันว่าการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้า
ออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงอย่างมากเนื่องจากการที่ปริมาณสินค้า
น าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบนั้นกลับมีเท่าเดิม 
ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที ถ้าหากจะอธิบายง่ายๆก็คือสินค้าน าเข้าหนึ่งชิ้นนั้นๆมีเวลาในการ
ตรวจสอบน้อยลงนั่นเอง โดยสินค้าเร่งด่วนที่มีปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2     
ผู้ศึกษาได้ท าการท าเรื่องขอข้อมูลจากทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรม
ศุลกากร เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ 

โดยปริมาณการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมขึ้นกว่า 97.1 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 หรือมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนกว่า 5 ล้านชิ้น ซึ่ง
สัดส่วนการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ต่อการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนทุกประเภท ในปี 2561 อยู่ที่ 
77.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีสัดส่วนการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนต่อการน า เข้า
สินค้าท้ังหมดอยู่ที่ 61.08 เปอร์เซ็นต์ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ประกอบ
กับการสืบหาข้อมูลจากทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร ท าให้
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สามารถมองเห็นภาพรวมของการน าเข้าทั้งหมดและการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ที่มีปริมาณ
การน าเข้าเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงภาระงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากตามที่ได้
สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยจากการน าเข้าสินค้าออนไลน์ทั้งหมดนั้นจากการสุ่มตรวจสินค้าโดยการ
เปิดตรวจจากการพบเหตุอันควรจะสงสัยจากหน้าจอเอกซเรย์ปรากฎว่ามีการสุ่มเปิดตรวจสินค้า
ทั้งหมด 53,380 รายการ แต่พบการกระท าความผิดเพียง 6.66 เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ 2561 
หมายความว่าจากการตรวจสอบสินค้าน าเข้าโดยเครื่องเอกซเรย์ 100 รายการ จะพบการกระท า
ความผิดเพียง 6 รายการเทานั้น และถ้าดูจากยอดการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2561 เทียบต่อจ านวนสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ที่ถูกจับกุม จะมีการจับกุมสินค้า
เร่งด่วนประเภทที่ 2 เท่ากับ 0.03 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขตรงนี้ก าลังสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการที่มีการน าเข้าสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่างมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้น
ส่งผลให้มีการจับกุมสินค้าน าเข้าผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย หรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบจ านวนการ
จับกุมของปีงบประมาณ 2560 และ 2561” นั้น และได้ความเห็นที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า 
สาเหตุของการจับกุมสินค้าหรือฐานการกระท าความผิด โดยฐานการกระท าความผิดส่วนมากจะเป็น
ในเรื่องของการส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงท าให้ผู้ศึกษาอยากทราบถึงปริมาณการจับกุมสินค้าที่
ผิดกฎหมายหรือด าเนินพิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. ที่ได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้า
ออนไลน์  

หลังจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ศึกษาต้องการข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่
สามารถสะท้อนถึงผลกระทบของการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. ผู้ศึกษาจึงได้ท าเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการของการจับกุมสินค้าที่ผิด
กฎหมายหรือด าเนินพิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้องครบถ้วนมาจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนทุกประเภทเพ่ิมขึ้นถึง 54.5 เปอร์เซ็นต์  ใน
ปีงบประมาณ 2561เทียบกับปีงบประมาณ 2560 แต่ยอดการจับกุมสินค้าในฐานความผิดการส าแดง
ราคาต่ ามียอดการจับกุมเพ่ิมขึ้นเพียง 14.7 เปอร์เซ็นต์ และร้อยละการจับกุมสินค้าฐานความผิด
ส าแดงราคาต่ าต่อการน าเข้าสินค้าเร่งด่วนทุกประเภทเท่ากับ 0.10 และ 0.14 ในปีงบประมาณ 2561 
และ 2560 ตามล าดับ 

ผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากรมา
วิเคราะห์ประกอบกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท าให้เห็นถึงสัดส่วนปริมาณการ
จับกุมสินค้าในฐานการกระท าความผิดส าแดงราคาต่ าต่อปริมาณการน าเข้าทั้งหมดที่ลดลง โดยจาก
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การน าเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 54.5 เปอร์เซ็นต์แต่มีการเพ่ิมขึ้นของการจับกุมสินค้าในฐานการกระท า
ความผิดส าแดงราคาต่ าเพ่ิมข้ึนเพียง 14.7 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จากการสัมภาษณ์และประกอบกับการ
น าข้อมูลจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากรมาวิเคราะห์รวมกันจึง
สามารถเห็นได้ถึงผลกระทบของการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. 

3. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “การเพิ่มข้ึนของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่
อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากการ
ท างานที่สลับกันทั้งช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน ท าให้มีโรคประจ าตัวเกิดขึ้น และจากการ
สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. 
ออกเวรในตอนเช้าและได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 2 ราย เนื่องจากสาเหตุมาจากการหลับใน     
จึงเป็นผลกระทบของการที่สินค้าออนไลน์ที่มีปริมาณการน าเข้าที่สูงขึ้นอย่างมากอีกด้านหนึ่งด้วย 
รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.นั้นได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของโรคประจ าตัว 
อย่างเช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคไมเกรน เป็นต้น ที่พบเนื่องจากระยะเวลาการเข้าเวรนั้น
ได้เพ่ิมสูงขึ้นและเวลาพักผ่อนที่น้อยลงในแต่ละช่วงเวลา 

ด้ำนแนวทำงกำรแก้ไขและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
  1. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์เพ่ิม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร” 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้มีความเห็นถึงแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจาก
ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นคือ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI โดยในบทวิจัยนี้หมายถึง AI ที่มี ระบบที่คิดเหมือน
มนุษย์ (Systems that think like humans) และ ระบบที่กระท าเหมือนมนุษย์ (Systems that act 
like humans) โดยอยากให้เครื่องเอกซเรย์มีการน า AI เข้ามาใช้เพ่ือตรวจสอบสินค้าน าเข้าที่ผิด
กฎหมาย เพราะในปัจจุบันมีปริมาณน าการน าเข้าสินค้ากว่า 12 ล้านชิ้นต่อปี และในหลายๆประเทศ
พ่ึงเริ่มมีการน า AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าแล้ว และบางประเทศได้มีการน า AI เข้ามา
ใช้ในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าในระยะหนึ่งแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่น า AI มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์
เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนได้มีการน า AI มาประยุกต์ใช้กับ
เครื่องเอกซเรย์เพ่ือตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายที่จะมีการลักลอบน าเข้าภายในประเทศเพราะเนื่องจาก
ปัญหาผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หลายๆประเทศทั่วโลก โดยถ้าหากดูตามภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าในการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์นั้นต้องใช้
องค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เนื่องจากด้วยปริมาณสินค้ากว่า 12 ล้านรายการต่อปี 
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ประกอบกับเวลาที่มีอย่างจ ากัดในการท างานของเจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. การน า AI มาประยุกต์ใช้จึง
เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากในหลายๆประเทศทั่วโลก เพราะการน า AI มาประยุกต์ใช้นั้นจะ
ท าให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการตรวจจับสินค้าผิด
กฎหมายได้มากข้ึนอย่างในฮ่องกงจากการน า AI ไปประยุกต์ใช้นั้นสามารถตรวจจับสินค้าผิดกฎหมาย
ได้เพ่ิมข้ึนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากปริมาณการจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ในช่วงเวลาก่อนน า 
AI มาประยุกต์ใช้และยังรวมถึงประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพ่ิมสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลด
เวลาในการตรวจสอบได้อย่างมาก แต่ประโยชน์ของการน า AI มาประยุกต์ใช้นั้นยังมีอีกมากมายในอีก
หลายกระบวนงานทางศุลกากรโดยมีการน า AI เข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนงานทางศุลกากรอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากน า AI มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
เน เธอแลนด์  เยอรมัน  บราซิล  ที่ น า  AI มาประยุกต์ ใช้ กับระบบบริหารความเสี่ ยง (Risk 
Management) และการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายได้มากขึ้นและยังรวมถึง
ประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพ่ิมสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่าง
มาก ทั้งสองเหตุผลนี้เป็นหัวใจส าคัญในการน า AI มาใช้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเมื่อ
น ามาประยุกต์ใช้กับศุลกากรไทยจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าขึ้นอีกอย่าง
มาก รวมถึงเป็นแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ภำพที่ 1  รูปหน้าจอเอกซเรย์ที่ท าการตรวจสอบสินค้าเร่งด่วน ณ สบศ.3 สสภ. 
แหล่งที่มำ: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร 
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2. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์เพ่ิม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  สบศ.3 สสภ. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 
สสภ.ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึงแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นคืออยากให้เพ่ิมเวลาในการ
ตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชีสินค้าอยากเพ่ิมเป็น 2 
ชั่วโมง และอยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ภาพ
เอกซเรย์ หรือการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร การตรวจสอบราคา
ศุลกากร เป็นต้น ทั้งสองความคิดเห็นนั้นหากสามารถน ามาปรับใช้จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสินค้าได้เนื่องจากหากเพ่ิมเวลาในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่ 
1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชีสินค้าอยากเพ่ิมเป็น 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะมีเวลาในการคัดเลือกสินค้า
ที่มีความเสี่ยงสูงได้มากขึ้น เพราะในแต่ละรายการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรวมถึงองค์ความรู้ใน
หลายๆด้านในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) เพราะหากเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพจะสามารถลดระยะเวลา ลดภาระงาน 
และสามารถตรวจจับสินค้าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆได้เพ่ิมขึ้นมากเพราะสินค้าที่น าเข้ามามี
ปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกชิ้น  

โดยอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึงแนวทางการ
แก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการ
น าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นคืออยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ หรือการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร 
การตรวจสอบราคาศุลกากร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพที่ 2 เป็นรูปภาพเอกซเรย์จากการตรวจสอบ
สินค้าเร่งด่วนแยกรายชิ้น โดยสืบเนื่องจากการตรวจสอบสินค้าโดยเครื่องเอกซเรย์นั้นเป็นความรู้
เฉพาะทางในการอ่านภาพเอกซเรย์ โดยกรมศุลกากรไทยได้มีการจัดอบรมกับหน่วยงานต่างประเทศ
อยู่บ้าง เช่น การจัดอบรมการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์โดยกรมศุลกากรออสเตรเลียและสถานทูต
ออสเตรเลียซึ่งโครงการดังกล่าวผู้ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการและสามารถได้แนวคิดและแนวทางภาค
การปฏิบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เพ่ือหายาเสพติด วัตถุประกอบอาวุธและ
ระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าในหลายหลักสูตรจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายได้มากขึ้นและยังรวมถึง
ประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพ่ิมสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่าง
มาก ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความส าคัญของความเห็นในเรื่องแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจาก
ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้น
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ดังกล่าว 
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ภำพที่ 2  รูปการตรวจสอบสินค้าออนไลน์แยกรายชิ้น 
แหล่งที่มำ: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร 
 

3. จากการสัมภาษณ์ในค าถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์เพ่ิม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 
สสภ.ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึงแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นคืออยากให้มีการเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าเวรลงและอาจลดปัญหาที่เกิดจากปัญหา
ทางด้านร่างกายที่เป็นข้อผิดพลาดในการท างาน แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าในการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่
นั้นไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระยะ
ยาวเนื่องจากหากปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. จะไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยั่งยืน 
 

5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากประเด็นปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในหลายด้าน ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาจาก
การวิจัยศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้ 
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1. กระบวนงานแรกที่ได้รับผลกระทบจาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ท า
ให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre – 
Manifest Arrival) โดยทางผู้ประกอบการจะต้องส่งบัญชีสินค้าที่จะมีการน าเข้าให้แก่กรมศุลกากร
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre- Arrival Manifest) ก่อนอากาศยานถึง ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงนี้จะถูกท าการจ าแนกประเภทมา
เรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นสินค้าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจะมีเวลา 1 ชั่วโมงในการตรวจสอบสินค้าต่อหนึ่งบัญชีสินค้า ซึ่งในแต่ละบัญชีสินค้า
สามารถมีสินค้าให้ตรวจได้ถึง 1,000 รายการ โดยค่าเฉลี่ยในการส่งบัญชีสินค้าเพ่ือนให้เจ้าหน้า
ตรวจสอบวันละประมาณ 50 บัญชีสินค้าล่วงหน้า โดยการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสิ นค้าขาเข้า
ล่วงหน้าเพ่ือเปลี่ยนสถานะสินค้าที่มีความเสี่ยงจากสถานะไม่ต้องเปิดตรวจ (Green Line) มาเป็น
สถานะต้องเปิดตรวจหรือต้องมาพบเจ้าหน้าที่ (Red Line) เองนั้นจะผลกระทบอย่างมากจากการที่มี
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์ เนื่องจากด้วยการที่มีเวลาที่จ ากัดคือสามารถ
ตรวจสอบรายการสินค้าจากบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre – Arrival Manifest) นั้นมีเวลาแค่ 1 
ชั่วโมง โดยการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้าในแต่ละบัญชีจะต้องใช้เวลาและองค์ความรู้รวมถึงความ
รอบคอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็น น้ าหนักของสินค้า ประเทศ
ต้นทาง ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และสินค้าประเภทกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น เมื่อปริมาณ
การน าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นแต่เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเท่าเดิมคือ 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างมาก 

2. กระบวนงานที่สองที่ได้รับผลกระทบจาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์
ท าให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือกระบวนงานด้านการตรวจสอบสินค้า เนื่องจาก
การที่ปริมาณสินค้าน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบ
นั้นกลับมีเท่าเดิม ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที โดยสินค้าเร่งด่วนที่มีปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิม
สูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือ
สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 

สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมากที่สุดเนื่องจากสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 นี้นั้นมีสถานะต้องมาพบเจ้าหน้าที่ 
(Red Line) ทุกรายการและยังมีปริมาณการน าเข้าที่สูงมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก
ด้วย กล่าวคือทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเบื้องต้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ซึ่ง
หมายความว่าไม่ว่าสินค้าที่น าเข้าจะมีกี่หมื่นรายการในวันนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบผ่านเครื่อง
เอ็กซเรย์ทีละชิ้นนั่นเอง หากสินค้ารายการใดมีเหตุอันควรจะสงสัยก็จะสามารถเลือกสินค้านั้นๆมาท า
การเปิดหีบห่อเพ่ือตรวจสอบสินค้านั้นๆได้ โดยเวลาที่มีอย่างจ ากัดกับปริมาณการน าเข้าสินค้าที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมากท าให้ไม่มีเวลามากพอที่จะวิเคราะห์ภาพสินค้าแต่ละรายการผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ได้
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อย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับช่วงเวลาที่น าเข้าสินค้านั้นแบ่งเป็นรอบกลางวันและกลางคืน หาก
เป็นช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาปกติในการพักผ่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องจ้องที่หน้าจอง
เอ็กซเรย์ในช่วงเวลากลางคืนก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยิ่งขึ้นไป
จากการตรวจสอบสินค้าในช่วงเวลากลางวัน 

3. ผลกระทบในด้านของสุขภาพ เนื่องจากการท างานเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนสลับกัน
ระหว่างช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณสินค้าออนไลน์ที่มีการน าเข้า
สูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ 2 นาย ที่รับราชการและท างานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. 
มากกว่า 7ปี ให้การสัมภาษณ์ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ เป็นประจ า โดยโรคประจ าตัวคือ โรค
กระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคไซนัส และมีการเป็นไข้หวัดอยู่เป็นประจ า โดยโรคที่กล่าวมาจะเกิดมา
จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และพักผ่อนไม่เป็นเวลา โดยหลังจากที่มีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการ
น าเข้าของสินค้าอย่างมากนั้นส่งผลให้เวลาพักผ่อนน้อยลงอย่างมาก จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะมี
เวลาที่ชัดเจนว่าเวลาตรวจสอบสินค้าคือกี่โมงถึงก่ีโมงกลายเป็นต้องตรวจสอบสินค้าตลอดเวลา จึงเป็น
อีกผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการ
น าเข้า 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากประเด็นปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์และส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. นั้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องมือหรือแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ดังนี้ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะระยะสั้น 
  จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบ
ศ.3 สสภ. ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพนั้นควรมีแนวทางที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระยะสั้นในเบื้องต้น เนื่องจากหากมีแผน
เพียงแต่ในระยะยาวอาจไม่สามารถจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยข้อเสนอแนะใน
ระยะสั้นนั้นมีดังนี้ 

1. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนงานการตรวจสอบ
บั ญ ชี สิ น ค้ าล่ ว งห น้ า  (Pre – Arrival Manifest) คื อ  ระบ บ ก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง  (Risk 
Management) เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าที่
มีความเสี่ยงสูง หรือตรวจสอบผู้น าเข้าที่มีการน าเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การน า
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างเช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หาก
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มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าในระยะสั้นได้
อย่างมากและสามารถพัฒนาต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้ในระยะยาวต่อไปได้อีกด้วย  

2. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนงานการตรวจสอบ
สินค้า คือ การจัดอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะเมื่อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบ
สินค้าแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ตรวจสอบและ
วิเคราะห์อย่างละเอียดเนื่องจากสินค้าที่มีปริมาณการน าเข้าที่สูงขึ้นอย่างมากจึงไม่สามารถเลื อก
ตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้ และหากยังคงมีข้อสงสัยบางประการในสินค้ารายการ
นั้นก็จะต้องด าเนินการตรวจสอบสินค้ารายการนั้นด้วยการเปิดตรวจตามล าดับของกระบวนงานต่อไป 
การน าเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างเช่น การจัดอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ หากมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
สินค้าในระยะสั้นได้อย่างมากและสามารถพัฒนาต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้ในระยะยาวต่อไปได้      
อีกด้วย 

3. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านสุขภาพในระยะสั้น คือ ผู้ศึกษาขอเสนอให้
ทางกรมมีการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงอาจมีสิทธิพิเศษใน
ด้านการรักษา เนื่องจากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะมีการโรคประจ าตัว 
อย่างเช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน เป็นต้น จึงอยากเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านสุขภาพเนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก้เจ้าหน้าที่ทางหนึ่งด้วย 
  5.2.2 ข้อเสนอแนะระยะยำว 
  จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    
สบศ.3 สสภ. ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพนั้นควรเป็นแนวทางที่มีการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยเพราะในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราต้อง
พัฒนาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือที่จะสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ประเทศไทยของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวมถึงการเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้รัฐบาลไทยมีรายได้เพ่ือที่จะพัฒนาประเทศต่อไปรวมถึงในด้านความรวดเร็วก็จะสามารถ
ตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและส าหรับสินค้าที่ไม่มีความเสี่ยง กรมศุลกากรก็จะเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยผลักดันและอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนต่อไป โดยข้อเสนอแนะ
ระยะยาวมีดังนี ้

1. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน
ระยะยาวคือ การรวมมือระหว่างประเทศ(Collaboration) เนื่องจากสินค้าที่น าเข้าสู่ประเทศไทย
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หมายความว่าจะต้องเป็นสินค้าส่งออกจากประเทศต้นทางหากประเทศต้นทางมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสินค้าส่งออกก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ประเทศปลายทางได้ จึงเป็นการร่วมมือกันที่
สามารถพัฒนาต่อเนื่องและเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปได้อย่างแน่นอน 

2. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือ 2 เครื่องมือเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนงาน
การตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้า (Pre – Arrival Manifest) คือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) หรือ AI และ ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การพัฒนาน า AI มา
ประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการ
ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง หรือตรวจสอบผู้น าเข้าที่มีการน าเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การน าเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพมากกว่า 1 เครื่องมือมาประยุกต์ใช้
ร่วมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

3. จากแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือ 2 เครื่องมือเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนงาน
การตรวจสอบสินค้า คือ การจัดอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) หรือ AI เพราะหากน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI 
มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์เมื่อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบพบข้อสงสัยหรือความผิดปกติในสินค้า
รายการนั้นก็จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์อีก
รอบ และหากยังคงมีข้อสงสัยบางประการในสินค้ารายการนั้นก็จะต้องด าเนินการตรวจสอบสินค้า
รายการนั้นด้วยการเปิดตรวจตามล าดับของกระบวนงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต ำบลปำกน้ ำปรำณอ ำเภอ
ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์* 

ทิวัตถ์ แจ่มสว่าง† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแผนงานและมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนของพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 7 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตามบริบทการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ได้มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความต้องการและข้อเสนอ เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย (1) ให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต าบลปากน้ าปราณ ที่มีตัวแทนมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือให้มีการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการร่วมกัน (2) 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่วมกันจัดท าโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและก าหนดเส้นทาง
การท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณอย่างเป็นระบบ และ (3) ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่
ปากน้ าปราณ ควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ท าบริษัทกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการจากต่างพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางธุรกิจร่วมกันในลักษณะเชิงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอ
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ค ำส ำคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ต าบลปากน้ าปราณ 
 

1. บทน ำ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการก าหนดให้รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนของหน่วยงานราชการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังกล่าว ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะน า “ประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยแนวทางการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการให้มี
ความหลากหลาย และอยู่บนฐานของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม เพ่ือท าให้ประเทศหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การมีรายได้สูงและกลายเป็นประเทศพัฒนาในที่สุด ซึ่งจะท าให้คน
ไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสุข กินดีอยู่ดี และจะส่งผลให้เกิดสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาค และ
เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการแนวทางการพัฒนาอยู่ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ  (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560) 
 การจะบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวไปนั้น รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มี
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น
นโยบายหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานการลงทุน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่จะ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการให้กับระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นช่องทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพการผลิตอีกด้วย (กรมประชาสัมพันธ์ , 2560) ขณะเดียวกันทาง
รัฐบาลได้มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายน าร่องคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งทั้งสามพ้ืนที่
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อท าให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จะมีการเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพ่ิมศักยภาพรองรับการ
ลงทุน การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ แผนการพัฒนาระเบียง-เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแผนย่อยอยู่ทั้งหมด 8 แผน 
ประกอบด้วย แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาย แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย แผนการ
พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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แผนการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน แผนการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน 
แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการกับประชาชน และ
แผนการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก, 2561a)  

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนปฏิบัติงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท าให้ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนไม่ต่ ากว่า 480,000 บาทต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 216,612 บาทต่อปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โดยจากสถิติสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2560 พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 และ
สามารถสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปี 2559 
(Mr. 362degree, 2561, 16 มกราคม) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ขณะที่พ้ืนที่ พัทยา สัตหีบ และระยอง จะพัฒนา
ให้เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะวงแหวนการท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมทั้งจะมีการขยายสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ รอบ ๆ บริเวณอ่าวไทย การด าเนินงานตามแผนจะมีตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ เพ่ือเชื่อมโยงระบบขนส่งและสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
และการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวให้แ ก่
ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน  (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก, 2561b) 

ตามเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน  โดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ  ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ 
และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ มี
สาระส าคัญคือ (1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิด
ความสมดุล และยั่งยืน (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (4) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่าน
การตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว (5) การบูรณาการ
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การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ (คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) 

ส าหรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ปีพ.ศ. 2558-2563 (CBT Thailand) 
ซึ่งสอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีความรู้ และเพ่ิมทักษะความสามารถในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานของความ
พอเพียง รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรชุมชน อันจะท า
ให้เกิดการยกระดับความส าคัญของชุมชนในสังคม เพ่ือเพ่ิมจ านวนชุมชนที่มีการจัดการ การท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่มีมาตรฐานคุณภาพภายใต้ขีดความสามารถของการรองรับของชุมชน และเพ่ือเพ่ิมจ านวน
เครือข่ายและความเข้มแข็งของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2558-2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) การเสริมสร้างคุณภาพ 
ทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว โดย
ชุมชนแบบพ่ึงพาตนเองบนฐานความพอเพียงและความรู้ (2) การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่าง ๆ (3) การ
พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขอย่าง
เท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว (4) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ 
และการท างานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคงและยั่งยืน และ (5) การพัฒนาดัชนีชี้
วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน, 2560) 

การมีแผนยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
พหุภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน 5 กลุ่ม
จังหวัดท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ประกอบด้วย 1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง และพะเยา) 2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และ
สตูล) 3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี) 4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) และ 5. 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) แผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ยังมุ่งสะท้อนการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยในปัจจุบันและมุ่ง
ยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่
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ชุมชนอย่างแท้จริงและน าไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2560: ค าน า) 

ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2561–2564 ในประเด็นการพัฒนาในการเสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ (ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,  2561: 88) ในด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่จังหวัด
ภายใต้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตก (Royal Coast) ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนอง โดยแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นร่วมกัน ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานมีระบบการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืนได้ ทั้งทางรถยนต์ 
ทางรถไฟ และทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยปริมาณของนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี รวมทั้งการมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะทางภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน กล่าวคือ มีภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาและทะเล 
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดมีแนวเทือกเขาสูงยาวจากเหนือจรดใต้ และมีเนินเขาไม่สูงนักกระจายอยู่ 
ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทรายขาวที่มี
ความลาดชันน้อย เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว จากลักษณะทางภูมิประเทศท าให้ จังหวัดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ธรรมชาติป่า ภูเขา ถ้ า น้ าตก ทะเล และเกาะเล็กเกาะน้อย 
กระจายอยู่ ในทุกพ้ืนที่ทุกอ าเภอทั่ วทั้ งจังหวัด ซึ่ งมีประมาณ 23 เกาะ (ส านักงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, 2561: 40) นอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหัวหิน (หัวหิน-ปราณบุรี-สามร้อยยอด) ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภอหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของพื้นที่ และภาคตะวันตกของประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางของที่พักและบริการการท่องเที่ยวของพ้ืนที่และภาคตะวันตกของประเทศ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ หาดหัวหิน เขาตะเกียบสวนสนประดิพัทธ์ น้าตกป่าละอู สถานีรถไฟ
หัวหิน สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติในเขตอ าเภอสามร้อย
ยอดและปราณบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด วนอุทยานปราณบุรี และปากน้ าปราณ 2. 
กลุ่มเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง และอ าเภอกุยบุรีแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีบทบาท ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ได้แก่ เขาช่องกระจก อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวมะนาว วัดเขาค่ันกระได อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ ด่านสิงขร เป็นต้น 3. กลุ่มบางสะพาน ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนของ
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อ าเภอทับสะแก แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ หาดบ้านกรูด อ่าวบ่อทองหลาง หาดแม่ร าพึง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ ถ้ าเขาม้าร้อง 
เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2561: 41) 

ดังนั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแผนงานและมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ของพื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ และแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในการทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี เพ่ือให้การท่องเที่ยวชุมชนของพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ 
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาแผนงานและมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบล

ปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
3.1 หน่วยงานภาครัฐควรจะมีแผนงานและมาตรการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน

พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตอย่างไร 
3.2 มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของภาคเอกชน และภาค

ประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
 

4. ขอบเขตกำรวิจัย 
 4.1 ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางผังพื้นที่
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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5. กรอบแนวคิด  
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารเขียนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีกำรวิจัย    

วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการค้นคว้าจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 6.1 หน่วยในกำรวิเครำะห์ หน่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะมีการศึกษาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

6.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญได้มาจากการใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาการเที่ยวเที่ยวในชุมชน
โดยตรงในต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด 7 คน ซึ่งจ าแนก
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ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน 
(2) ตัวแทนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  2 คน และ (3) ภาคประชาชน 
ประกอบด้วย ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ 2 คน 

6.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้  อันได้แก่  (1) 
การศึกษาผ่านเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบทความ หนังสือ 
งานวิจัย เอกสาร และรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ และ (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structure interview) ซึ่งจะ
เก็บจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด 7 คนดังท่ีกล่าวไปข้างต้น 

6.4 พื้นที่ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย พ้ืนที่ที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นพ้ืนที่ที่จะได้รับ
อานิสงส์ทางอ้อมจากแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือ ต าบลปากน้ าปราณ 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.5 กำรตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับกำรตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบข้อมูล
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มา (เวลา สถานที่ และบุคคล) ที่
แตกต่างกันเพ่ือเปรียบเทียบหาว่ามีความแปลกแยกหรือหาความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้มา และ (2) การ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากทั้งการสัมภาษณ์ตัวแสดงและการสังเกตจากการ
สัมภาษณ์พร้อมกับศึกษาข้อมูลเอกสาร 

6.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ซึ่งเป็นการน าเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ด้วย
วิธีการเชิงพรรณนาและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยท าการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอส าหรับแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
 

7. ผลกำรวิจัย 
ส าหรับผลการศึกษา “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน : กรณีศึกษาปากน้ า

ปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยจะท าการพรรณนาผลการศึกษาที่ได้จากจาก
การสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นคือ 1) บริบทการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบล
ปากน้ าปราณ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ า
ปราณ 3) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

7.1 บริบทกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต ำบลปำกน้ ำปรำณ  
 ด้ำนสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ต าบลปากน้ าปราณมีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ภูเขาลอนราบสลับกับพ้ืนที่ราบเทลงทะเล ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, 2561: 10-11; องค์การบริหารส่วน
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ต าบลปากน้ าปราณ, 2561: 6-7) ได้แก่ (1) หาดเขากะโหลก (2) แม่น้ าปราณบุรี (3) วัดเก่าเขาน้อย (4) 
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง (5) วนอุทยานปราณบุรี (6) ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี  (7) 
หมู่บ้านประมงปากน้ าปราณ  
  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ความพร้อมเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกก็เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกที่เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้
จะมีตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น รวมทั้งสถานที่พัก และสถานที่จับจ่าย
ใช้สอย เช่น ตลาดชุมชน สินค้าของฝาก เป็นต้น จากรายงานระบบบริการของทั้งเทศบาลและอบต. 
ปากน้ าปราณระบุว่า ในด้านคมนาคมขนส่งโดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และมีถนนลูกรังบางส่วน ขณะที่ด้านไฟฟ้าได้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ ๆ ส่วนการประปาได้มีการให้บริการแก่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
(เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, 2561: 6-7; องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ, 2561: 5) ส าหรับ
สถานที่พักของนักท่องเที่ยวนั้นต าบลปากน้ าปราณ มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม และอาคารรวมมากกว่า 100 
แห่ง ขณะที่สถานที่จับจ่ายใช้สอยอย่างร้านค้า ร้านอาหาร และร้านของฝากมีมากกว่า 60 แห่งทั้ง
ต าบลปากน้ าปราณ (เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ , 2561: 9-10; องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า
ปราณ, 2561: 7-9) โดย “ในเขตเทศบาลจะมีที่พักน้อยกว่าเขต อบต. แต่เขตเทศบาลมักจะเป็นที่
จับจ่ายใช้สอย หลังจากท่ีนักท่องเที่ยวได้พักจากโรงแรมของเขต อบต...” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ผู้น าภาครัฐบางคนมองว่าสิ่งอ านวย
ความสะดวก “ส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งภาครัฐหรือท้องถิ่นก็มีจุดบริการ
นักท่องเที่ยวและเรื่องถนน” อยู่แล้ว (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 18 
ตุลาคม 2561) ขณะเดียวกันตัวแทนภาครัฐได้มีการประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกว่า “อยู่ในระดับดี 
เพราะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท มีไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) ที่ครอบคลุม โดยสอดคล้องกับผลการประเมินของ
ภาคเอกชนอีกสองท่าน โดยท่านแรกกล่าวว่า “ถ้าเต็ม 10 ให้ 9 เพราะไม่ได้มีความล าบากมาก แต่จะ
มีความแออัดนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ถือว่าโอเค สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้” (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท 
ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561) ส่วนอีกท่านประเมินว่า “มีความพร้อมในเรื่องเส้นทาง
คมนาคม ที่พัก ร้านอาหาร” (เจ้าของกิจการร้านชาบาร์คอฟฟ่ี ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 
2561) ซึ่งสามารถที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งในช่วงวันหยุดยาวและวันธรรมดาทั่วไป 

ด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน ไม่ได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
การเชื่อมโยงในแต่ละสถานที่อย่างชัดเจน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มผู้ศึกษา
ดูงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ซึ่งเป็นการยากที่จะมีการ
ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มาท ากิจกรรมร่วมกัน เว้นแต่ว่าจะมีการไปตามจุดหมายปลายทางหรือ
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สถานที่สนใจเฉพาะ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนสามารถที่จะแนะน า
และน าพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 18 
ตุลาคม 2561; ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 
2561) เช่น ศูนย์สิรินาถราชินี เขากะโหลก วนอุทยาน ศาลเจ้าแม่ เป็นต้น แต่กระนั้นก็ตามทางอบต. 
ปากน้ าปราณ ก็ได้มีการจัดเทศกาล “กินหมึกแดดเดียว” และกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน 
(รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) เพ่ือเป็นกิจกรรม
หลักในการน าเสนอจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวชุมชนของต าบลปากน้ าปราณทุกปี  ขณะที่
ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณว่า “หนึ่ง นักท่องเที่ยวจะพาเด็ก ๆ ไปเล่นทะเล สอง มีการกิน
อาหารทะเลสดที่มีราคาถูก เพราะส าหรับนักท่องเที่ยวการกินอ่ิมนอนหลับสบายก็น่าพอแล้ว ” 
(ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561) นอกจากนี้ภาคเอกชนเจ้าของ
กิจการร้านกาแฟได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวจากต่างพ้ืนที่มักจะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
และความเป็นธรรมชาติทางทะเลและภูเขา (เจ้าของกิจการร้านชาบาร์คอฟฟ่ี ปากน้ าปราณ, 
สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ การเสนอข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีความพยายามในการสื่อสาร
กับผู้คนภายนอกและนักท่องเที่ยวในหลากหลายวิธี โดยเทศบาลต าบลปากน้ าปราณได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลและวารสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ปากน้ าปราณให้กับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้มีการรับทราบ 
(ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ขณะที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณก็ได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานจังหวัดให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น เทศกาลกินหมึกแดดเดียว และยังมีการจัดท าปฏิทินของอบต. 
ปากน้ าปราณแจกจ่ายให้กับประชาชน ผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในปากน้ าปราณ 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์ , 18 ตุลาคม 2561) อย่างไรก็ตาม
ภาคเอกชนบางส่วนกลับมองว่าการด าเนินงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ “ยัง
ขาด...ความหลากหลาย” (เจ้าของกิจการร้านชาบาร์คอฟฟ่ี ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์ , 20 ตุลาคม 
2561) ซึ่งอาจจะท าให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงชุมชนจะไม่ได้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจในพ้ืนที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ของแต่ละสถานที่
ประกอบการเองเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว โดยได้มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีการเน้น
เนื้อหาเกี่ยวกับบริการอาหารทะเลสด การมีชายหาดที่ไม่ไกลจากที่พัก และการเดินชมป่าโกงกางใน
วนอุทยานแห่งชาติเพ่ือศึกษาระบบธรรมชาติของที่นี่  (ผู้บริหาร เดอะภูรี สอร์ท ปากน้ าปราณ, 
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)  
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ด้ำนควำมปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการ
สร้างความเชื่อให้กับนักท่องเที่ยวถึงสวัสดิการใช้ชีวิตในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่หนึ่ง ๆ ทาง
เทศบาลต าบลปากน้ าปราณได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลความ
ปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยตามจุดส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
เช่น หากประสบภัยเรืออับปาง รถติดหล่ม (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลต าบลปากน้ า
ปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ก็จะมีการประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. 
ขณะที่ อบต.ปากน้ าปราณเองก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวและได้มีการ
วางลูกระนาดชะลอความเร็วบนท้องถนน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 
18 ตุลาคม 2561) เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการสัญจรไปมา อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจป้อมปราบในบริเวณชายหาดที่ส าคัญ เพ่ือดูแลความความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
(รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) แต่ภาคเอกชนบาง
รายมองว่าการรักษาความความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวยังมีช่องโหว่อยู่ เนื่องจาก “ยังไม่มี
หน่วยงานที่เข้ามาดูแลบริเวณชายหาด” ที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างที่ควรจะมี (เจ้าของ
กิจการร้านชาบาร์คอฟฟ่ี ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) โดยเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยว
ใช้เป็นพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดกับนักท่องเที่ยวตามมาก็
ได้ และเมื่อให้ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจรีสอร์ทและที่พักประเมินการรักษาความปลอดภัยของ
ภาครัฐ โดยได้ให้คะแนน 7 เต็ม 10 เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีมาตรการป้องกันที่
ชัดเจน มีแต่เพียงว่าหากเกิดเหตุแล้วจะต้องไปแจ้ง ซึ่งหากมีมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมควรจะมี
การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในบริเวณการท่องเที่ยวอีกด้วย (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้ าปราณ, 
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561) 

7.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต ำบลปำกน้ ำ
ปรำณ  
 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจ าเป็นจะต้องมีการผนวกรวมทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
เนื่องจากตัวแสดงเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลปากน้ าปราณเองก็ได้มีการให้ความส าคัญ
กับการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากบทสัมภาษณ์ นายก อบต. ปากน้ า
ปราณ ที่กล่าวว่า 

“การจัดท าแผนพัฒนาจะมีประชุมอยู่แล้ว โดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้าน ผู้น าคนไหนหากไม่ฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านไม่ทางที่จะเดินต่อไป
ได้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะมีการรับฟังทุกอย่าง เพ่ือน าเอามาประกอบและ
ไตร่ตรองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันก็มีโครงการที่เกิดจากการ
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น าเสนอของภาคเอกชนและประชาชน เช่น ถนนเส้นชายทะเลทั้งหมด...ก่อนหน้านี้
...เส้นทางชายทะเลเป็นพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก โดยบาร์เบียร์ ร้านอาหาร เต็มไปหมด 
หลังจากที่เข้ามาบริหารก็ได้มีการจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุและได้มีการพูดคุยร่วมกัน 
โดยมีการสอบถามว่าถ้าจะเอา พ้ืนที่ชายทะเลกลับมาเป็นของส่วนรวมเพ่ือให้เป็น
ของคนทั้งต าบลจะท าอย่างไร ดีกว่าปล่อยให้ภาคเอกชนท ากินและกอบโกย
ผลประโยชน์เพียงไม่กี่คน หลังจากนั้น อบต. ก็ได้รับข้อเสนอทางชาวบ้านและได้มี
การร่วมกันรื้อที่นั้นออก พร้อมประสานไปยังกรมการทางเพ่ือของบประมาณในการ
จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับภูมิทัศน์ต่อไป ...” (นายก อบต.ปากน้ าปราณ, 
สัมภาษณ,์ 18 ตุลาคม 2561) 

จะเห็นได้ว่า การเปิดรับความต้องการและข้อเสนอจากประชาชนเพ่ือน าไปก าหนดเป็น
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นหลักการด าเนินงานที่วางอยู่บนประชาธิปไตย
ทางตรงอย่างมากที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง 
 กระนั้นก็ตาม การน าความเห็นของประชาชนในการน าประเด็นไปก าหนดเป็นวาระของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมิใช่เป็นวิธีการเดียวที่หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ต าบลปากน้ า
ปราณได้มีการด าเนินงาน เพราะนอกจากจะ “มีการประชุมกับชุมชนแล้ว เวลามีกิจกรรมจะมีการ
ระดมความคิดเห็น...ยังจะมีการร่วมด าเนินงานกับศูนย์ต่าง ๆ และมีกิจกรรมที่ตั้งคณะกรรมร่วมกับ
ภาคประชาชน เช่น ศูนย์สิรินาถ มูลนิธิ และทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ขณะที่อบต. ปากน้ าปราณ
เองก็ “เคยมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันในบริเวณเฉพาะ บริเวณปากน้ า และมีการจัดทริปมาดูกิจกรรมวิถี
ชีวิตชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้าน ชมธนาคารปู ความเป็นอยู่และอาหารการกินของท้องถิ่น” (รองนายก 
อบต.ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง เทศบาล และอบต.ปากน้ า
ปราณได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้เข้ามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่การก าหนดนโยบาย
และการน าไปปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการเชื่อมโยงกระบวนการทั้งสองจะช่วยท าให้หน่วยงานภาครัฐได้รับ
ข้อมูลในการจัดท าแผนงานที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและยังจะสามารถระดับ
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานให้ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงอีกด้วย  
 การด าเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลและอบต.ปากน้ าปราณ ในการพัฒนาต าบล
ปากน้ าปราณเป็นที่รับทราบกันภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยผู้ประกอบการที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้กล่าวว่า  

“พอจะทราบการพัฒนาของภาครัฐที่พยายามจะสร้างจุดแลนด์มาร์คของการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยภาครัฐได้มีการท าประชาพิจารณ์
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ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าคนท้องถิ่นเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งตัวเองอยู่ในฐานะ
คนท้องถิ่นและภาคธุรกิจด้วย ในมุมผู้ประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วเพราะ
ภาครัฐก าลังให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนมุมมองคนในท้องถิ่น
ความเจริญก าลังจะมา แต่ก็ไม่ได้มีการท าลายความเป็นธรรมชาติของที่นี่ก็ถือว่า
โอเค” (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)  

การเข้ามาควบคุมและก ากับทิศการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในต าบลปากน้ าปราณ 
ได้ท าให้การพัฒนาท าให้เกิดความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่วางอยู่บนฐานของความยั่งยืนที่จะน าไปสู่การสร้างให้เกิดผลประโยชน์กับทุกฝ่ายใน
พ้ืนที ่

อนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธีและหลายระดับ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจการตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพลอ านาจต่อรองในกระบวนการมีส่วนร่วม
มากรัฐก็จะมีอ านาจในการตัดสินใจที่ลดลง   

แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กลับถูก
มองว่าภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่มีความหลากหลายและขาดความ
ครอบคลุมจากประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ภาคเอกชนรายหนึ่งได้กล่าวว่า “ยังไม่
เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ” แต่ขณะเดียวกันใน
ฐานะภาคเอกชนก็ได้ “มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนที่ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว 
จัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่” (เจ้าของกิจการร้าน
ชาบาร์คอฟฟ่ี ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) ในพื้นที่ทางสังคมหนึ่ง ๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะ
ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมทางตรงกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าแผนงานหรือ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจจะด้วยข้อจ ากัดทางทรัพยากร บุคลากร เวลา หรืออ่ืน ๆ ก็ตามที่หน่วยงานมี แต่
สิ่งส าคัญกว่าคือการท าให้เกิดการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันผลักดันให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการและท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมทั้ง
สามารถน ากลุ่มดังกล่าวไปสร้างอ านาจต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐในการก าหนดนโยบายในอนาคต
ต่อไป 

ขณะที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีลักษณะขึ้นอยู่กับบริบทวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพของแต่ละคน ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักภาคประชาชนรายหนึ่ง ได้ ได้บอกเล่าถึง
การมีตัวตนในท้องถิ่นมาอย่างเข็มแข็งที่เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยกันเองว่า  
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“กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ มีการจัดตั้งคณะกรรรมการด าเนินงาน 
ธนาคารปูของที่นี่คือ สถานที่รับแม่ปูไข่นอกกระดองมาฝากเลี้ยงจนกว่าจะเขี่ยไข่ออก
ทั้งหมดเพ่ือน าคืนลงสู่ท้องทะเล รับซื้อปูไข่นอกกระดองคืนเพ่ือให้แม่ปูเขี่ยไข่ออกก่อน
จะน าไปจ าหน่าย เพ่ืออนุรักษ์ลูกปูให้มีทรัพยากรอาหารทะเล อนุบาลลูกปูจนเริ่มดูแล
ตัวเองได้ก่อนปล่อยลงสู่น้ าทะเลให้เติบโตเจริญพันธุ์ต่อไป รับฝากปูเพ่ือเขี่ยไข่จาก
ชาวบ้านก่อนชาวบ้านมารับคืนเพ่ือจ าหน่ายต่อไป เมื่อได้รับปูที่ยังไม่โตเต็มวัยจะ
ปล่อยคืนสู่ท้องทะเลเพ่ือให้ขยายพันธุ์” (ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าต าบลปากน้ าปราณ
, สัมภาษณ,์ 17 ตุลาคม 2561) 

 การรวมกลุ่ ม ดั งกล่ าว เกิ ดขึ้ น เพ่ื อ เป้ าหมาย ในการแก้ ปั ญ ห า และการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป สะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนมีพลังในการขับ
เคลื่อนที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ตรงนี้เองหากสามารถท าให้ภาคประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันตามความสนใจและความถนัด ภาครัฐ
ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนก็จะท าให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐ อันจะสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักภาคประชาชนอีกรายหนึ่งว่า 
ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ น าสินค้าแปรรูปจากท้องถิ่นมาจ าหน่าย มีการบริหารจัดการ
ร่วมกันของคนในชุมชน ถึงแม้ยังพ่ึงจะเริ่มต้นแต่ก็มองเห็นอนาคตของกลุ่ม จากรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้า ในอนาคตหากมีการรวมกลุ่มมากขึ้นหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามาร่วมมือกัน  

“หน่วยงานภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐจะต้องเข้ามาร่วมปรึกษาหารือกัน 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ริเริ่มหรือเสนอ ร่วมให้ข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนปากน้ าปราณ, สัมภาษณ,์ 17 ตุลาคม 2561) 

 อย่างไรก็ตาม ตัวแทนภาคประชาชน ได้สะท้อนข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมาภาคประชาชนไม่ค่อย
ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ดังค าสัมภาษณ์ของ
ตัวแทนภาคประชาชนที่กล่าวว่า “ที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ” (ประธานกลุ่มธนาคารปูม้า ต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 
ตุลาคม 2561) นอกจากนี้ภาคประชาชนอีกรายก็ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ เพราะมีค่อนข้างน้อย ส่วนมากก็จะเสนอโครงการกับการ
ท่องเที่ยวจังหวัด ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ถ้าหากมีโอกาส มี
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หน่วยงานเชิญไปให้ข้อมูลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพราะจะท าให้การขับเคลื่อน
สามารถท าได้ดี มีประสิทธิภาพ” (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชน
ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)  

สังเกตได้ว่าหากพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมนั้น ย่อมมีนัยของการกระจายอ านาจของ
ภาครัฐที่มีต่อภาคประชาชน บทบาทของประชาชนจะเพ่ิมขึ้นตามระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้การที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นได้นั้น จะต้องมีการมีส่วนร่วมในระดับ
ล่างอย่างเหมาะสมก่อน หากประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วประชาชน
ย่อมไม่สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมปรึกษาหารือ 
การร่วมตัดสินใจติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือด าเนินโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ 

ปัจจุบันกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ โดยเฉพาะของภาครัฐ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการนั้น ๆ ในระดับต่ า หรือแทบไม่
มีส่วนร่วมเลย ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ริเริ่ม และตัดสินใจให้มีกิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้เป็นลักษณะการสั่ง
การจากภาครัฐสู่ประชาชน (Top-down approach) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่มิได้เกิดจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

เมื่อภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมต่ าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือชุมชนได้รับประโยชน์การ
จัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่น้อย อีกทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่กลับละเลย
ความส าคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติตามไปด้วย ซึ่งบทสัมภาษณ์ของตัวแทน
ภาคประชาชนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 

“ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ
ภาคเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งถ้าหากดูตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 800-1000 คน และจ านวนจะมากกว่านี้ถ้าหาก
เป็นฤดูท่องเที่ยว วันหยุดยาว ช่วงเทศกาล แต่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศ ชม
ธรรมชาติ ส่วนมากก็จะไปพักที่อ่ืน ไปกินที่อ่ืน เพราะชุมชนยังขาดเอกลักษณ์ สิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐยังขาดการประสาน
การร่วมมือกัน เป้าหมายร่วมกันที่ยังไม่ค่อยชัดเจน ตรงนี้ท าให้เสียโอกาสไป โดย
ส่วนตัวคิดว่า การท่องเที่ยวไม่ควรจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่จนมากเกินไป เพราะจะ
ท าให้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ภาคประชาชน
จะต้องตระหนักและส านึกรักบ้านเกิดเพ่ือให้สิ่งที่มีอยู่ ไม่สูญหาย” (ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) 
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อาจกล่าวได้ว่าการผนวกรวมทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกันจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง (inclusive) และท าให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
อีกดว้ย 

7.3 แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ต ำบลปำกน้ ำปรำณ 
 แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
กรอบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ค านึงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาจังหวัดที่สามารถ
ก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลกระทบที่ตอบเป้าประสงค์ในระดับชาติได้ด้วย 
นอกจากนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยังค านึงถึงความต้องการประชาชนในระดับพ้ืนที่ โดยมีการ
พิจารณาแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา อปท./แผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561–2564 โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน แต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดจึงท าให้การด าเนินโครงการต้องเลือกจัดล าดับ
ความส าคัญและเลือกโครงการที่จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาของจังหวัดมากที่สุด และกระจาย
การพัฒนาในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบ เกษตรกร 
เครือข่ายเอกชน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความส าคัญกับการประสานกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าการประสานความร่วมมือดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประสบความส าเร็จ 

ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ “เป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก ” 
(ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2561: 83) กล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมจังหวัด ซึ่งท าให้สามารถก าหนดสถานภาพของจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาในอนาคตในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการด าเนินการทั้งใน
ระดับโลก (G : Global) ระดับภูมิภาค (R : Regional) และระดับท้องถิ่น(L : Local) และการ
ด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อันได้แก่          
1) เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 2) เพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก 3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขรและอาเซียน 4) 
เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 5) สร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

อนึ่ง ในปีที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในหลายพ้ืนที่ ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2560 จึงท าให้เกิดผลกระทบกับ
การด าเนินโครงการในเกือบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และ
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 -2564 
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากพิจารณาจากการด าเนินงานในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี 2560 
การด าเนินงานอาจไม่สามารถท าให้การพัฒนาในทุกด้านประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมี
ปัจจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในทุกโครงการก็
สามารถเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดโดยเฉพาะในการฟ้ืนฟู สร้างความมั่นใจทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้ นจึงเห็นควรปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและด าเนินโครงการต่อไป 
 แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเทศบำล ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ 
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ พ.ศ. 2560-2563 คือ “เป็นต าบลแหล่งการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอุตสาหกรรมประมงพ้ืนบ้านที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว โดยระบุว่า 
“ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน”(เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, 2560) ซึ่งเป็นหลักรับรองว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารท้องถิ่น ก็จะคงมีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า เทศบาลฯมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนา
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดังกล่าว 

ส าหรับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ 3 ลักษณะ คือ 1) แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ จ านวน 3 แห่ง คือ ชายหาดปากน้ าปราณ และสวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ทะเล มีทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม อากาศ
เย็นสบายส าหรับเป็นที่พักผ่อนตากอากาศ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สวยงาม ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
เขตเทศบาลต าบลปากน้ าปราณมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเครื่ องยึดเหนี่ยว
จิตใจ จ านวน 4 แห่ง คือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศาลเจ้าพ่อปึงเถ้ากงม่า ศาลเจ้าแม่ทับทิม
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ทอง และศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญที่ชาวต าบลปากน้ าปราณให้ความเคารพและ
สักการะ ซึ่งมีการจัดงานประจ าปีทุกปี เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และ 3) แหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา จ านวน 1 แห่ง คือ วัดปากคลองปราณ เป็นสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่พุทธสาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือ ขอพรบูชากราบ
ไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกช่วงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะให้ความส าคัญและเข้าร่วมท า
กิจกรรมบ าเพ็ญบุญกุศลกับทางวัดปากคลองปราณอย่างเนื่องแน่น” (เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, 
2560) 
 แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.ปากน้ า
ปราณ ตระหนักและให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวชุมชุม จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลปากน้ าปราณ คือ “เป็นต าบลน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม 
ชาวปากน้ าปราณมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปากน้ าปราณ ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว โดยระบุว่า “การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ” ทั้งนี้ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในภาพรวม อาทิเช่น เพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับรายได้
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 
บริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า
ปราณ, 2561) 
 ส าหรับการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และเงียบสงบ เช่น วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานท้าวโกษา (เขากะโหลก) , ศาล
เจ้าแม่ทับทิมทอง, หาดเขากะโหลก และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี มีอาหาร
ทะเลสด ๆ และอาหารทะเลแปรรูป เช่น หมึกแดดเดียว , กุ้งแห้ง มีที่พัก (โรงแรม-รีสอร์ท) ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นและสวยงาม ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ มะม่วง สับปะรด มะพร้าว และสัตว์น้ าทางทะเล เป็นต าบลที่ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข        
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่อนข้างสูง เป็นผลดีต่อการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่การท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
ทั้ง เทศบาล และ อบต. ซึ่งหากมองในภาพรวมก็จะพบว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย             
มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย มีความพร้อมในเรื่องการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการรักษาวิถี
ชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน การแปรรูปปลาหมึก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น แต่หากมองในแง่ของ
การพัฒนาภายใต้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ กล่าวคือ ทั้งเทศบาล และ อบต. ยังไม่ค่อยมีกิจกรรม
ความร่วมมือกันในลักษณะที่เป็นทางการ หรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีการร่วมโครงการระหว่างกันที่
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มีความหลากหลาย ท าให้การขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มีลักษณะต่างคนต่างท า จึงท าให้
การท่องเที่ยวไม่เกิดประสิทธิภาพ 

การที่เทศบาลและอบต. ปากน้ าปราณต่างมีแผนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตของตนเอง
อย่างอิสระโดยปราศจากการปรึกษาหารือและประสานงานร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าในร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน จึงท าให้อีกหน่วยงานหนึ่งไม่ทราบแนวทางการพัฒนาว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกับ
หน่วยงานของตนหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารอบต. ปากน้ าปราณที่กล่าวว่า  

“วันนี้ปากน้ าปราณมีท่าเรือเฟอร์รี่ที่รับนักท่องเที่ยวจากพัทยา บรรทุกรถได้ 40 คัน 
บรรทุกคนได้ 80 คน ทางท้องถิ่นจะก าลังจะจัดท าผังจราจร บังเอิญว่าท่าเรืออยู่ฝั่งเขต
เทศบาล เส้นทางการล าเลียงนักท่องเที่ยว จะเริ่มจากตรงนั้นแล้วอ้อมมาออกทาง 
อบต. ทางอบต.ได้น าเสนอกับหน่วยงานราชพัสดุจังหวัดไปว่าจะมีการจัดศูนย์โอท๊อปที่
ติดการเชอราตันโฮเทลส์แอนด์รีสอตส์ ซึ่งท้องถิ่นมีแผนที่จะท าจุดบริการนักท่องเที่ยว 
จุดพักรถ แต่ติดที่ไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจากจังหวัด เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวมี
การทับซ้อนกันของผลประโยชน์กับกลุ่มอ่ืน...” (นายก อบต.ปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 
18 ตุลาคม 2561) 

ขณะเดียวกันทัศนคติของผู้บริหารเทศบาลปากน้ าปราณ กลับมองอบต.ปากน้ าปราณว่าเป็น
คู่แข่งมากกว่าเป็นภาคส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาพื้นที่ โดยเขากล่าวว่า 

“เขตเทศบาลเป็นแหล่งก าหนดของปลาหมึกแดดเดียวไม่ใช่อบต. เทศบาลมีชาวบ้านที่
การท าหมึกแดดเดียว โดยทางเราจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของคนใน
พ้ืนที่ จะท าโอท๊อปของเทศบาลเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาซื้อ อบต.มีการแย่งซีนโครงการ
หมึกแดดเดียวของเทศบาลเพราะวัตถุดิบจากเทศบาล แต่พออบต. พัฒนาจุดท่องเที่ยว
กลับมีการน าเอาจุดขายของเทศบาลไปจัดกิจกรรม ในอนาคตจะมีท่าเรือเฟอร์รี่ทาง
เทศบาลจะมีการพัฒนาถนนคนเดิน อาหารสด โดยได้มีการอนุมัติโครงการแล้วจะสร้าง
ไม่เกินปี 63” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์, 
17 ตุลาคม 2561) 

ลักษณะการท างานแบบขาดการเชื่อมประสานที่เกิดขึ้นนั้น ท าให้ไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่า
ท าไมทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต าบลปากน้ าปราณขององค์กรปกปครองส่วนท้องถิ่นจะไร้ซึ่ง
ความสามารถในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมตามที่ตั้งไว้ เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจของพ้ืนที ่

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทั้งเทศบาลและ อบต. ปากน้ าปราณจะไม่เคยท างานร่วมกันเลย โดยทาง
เทศบาลเคยมีการท าโครงการ “ในการพัฒนาหาดชายร่วมกับ อบต. แต่ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลและ
อบต. ต่างก็ท างานบนศักดิ์ศรีของตนเองโดยไม่ได้ยึดประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นที่ตั้ง เพราะมี
อ านาจในการตัดสินใจอิสระ แต่โดยส่วนใหญ่มีการร่วมมือกัน” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายก
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เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ , สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ในอนาคตหากจะท าให้ต าบลปากน้ า
ปราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่รู้จักของนักเที่ยวเที่ยวและคนทั่วไป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทางเทศบาล
และอบต. ปากน้ าปราณจะต้องมีการท างานบนฐานความร่วมมือที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นหลักมากกว่าอ านาจหน้าที่และเขตแดนที่ถูกก าหนดตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว 

 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ในส่วนนี้เป็นการสรุปและวิเคราะห์จากประสบการณ์ของเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ และ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ซึ่งสิ่งที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใน
การให้บริหารงานท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่  ดังจะเห็นได้ว่าวิธีการ
ท างานร่วมกันกับภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาและเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานท้องถิ่น อันจะน าไปสู่ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป 

8.1 สรุป 
 1. บริบทและแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้ำนสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว พบว่า ต าบลปากน้ าปราณมีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาตลอดแนว
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ภูเขาลอนราบสลับกับพ้ืนที่ราบเทลงทะเล ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่า มีความพร้อมเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกก็เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกท่ีเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านี้จะมีตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น รวมทั้งสถานที่พัก และสถานที่
จับจ่ายใช้สอย เช่น ตลาดชุมชน สินค้าของฝาก เป็นต้น  

ด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว พบว่า ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน ไม่ได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีการเชื่อมโยงในแต่ละสถานที่อย่างชัดเจน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่ มผู้
ศึกษาดูงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ พบว่า การเสนอข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีความพยายามในการสื่อสาร
กับผู้คนภายนอกและนักท่องเที่ยวในหลากหลายวิธี โดยเทศบาลต าบลปากน้ าปราณได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลและวารสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เช่นกัน  
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ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่า การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อมีการเข้ามาท่องเที่ยวใน
สถานที่หนึ่ง ๆ ทางเทศบาล และ อบต.ปากน้ าปราณ ต่างก็ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยตามจุดส าคัญ
ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหากเป็นช่วงวันหยุดยาว หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ก็จะมีการ
ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ปกครองมาร่วมกันอ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้ำนกำรริเริ่มหรือเสนอ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนฐานมีบทบาทไม่มากนักใน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยตรง  เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
โดดเด่น “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี”ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานซึ่งเป็น
ของภาคเอกชน แต่ในส่วนของภาคประชาชนในชุมชนมี “กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ 
(ธนาคารปูม้า)” มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ทะเลปากน้ าปราณ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ชาวประมงพ้ืนบ้าน “วางซั้งกอสร้างบ้านปลา เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า” ทั้งนี้ประชาชนในพ้ืนที่
บางส่วนประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการในพ้ืนที่ท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทในการสนับสนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการแนะน าหรือชี้แจงเบื้องต้นแก่
นักท่องเที่ยว 

ด้ำนกำรร่วมให้ข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น พบว่า ในชุมชนบางส่วนมีโอกาสให้ความร่วมมือใน
การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาน้อย เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มหรือชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มี
ผู้น าชุมชนเป็นผู้น ากิจกรรมมาให้คนในชุมชนท าร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชนปัญหาส่วนใหญ่มาจากบางครัวเรือนไม่สามารถรับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
ท าให้ข่าวสารไม่ทั่วถึง รวมถึงยังพบปัญหายาเสพติดภายในชุมชน การจัดการท่องเที่ย วและดูแล
ทรัพยากรในชุมชนได้รับการจัดการและวางแผนจากหน่วยงานท้องถิ่น และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทน
ของหมู่บ้าน อีกท้ังประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และแนวทางการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการ
ท่องเที่ยว 

ด้ำนกำรตัดสินใจและพิจำรณำเห็นชอบ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงมติในที่ประชุม
เพราะเมื่อเวลามีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ก็จะมีการเรียกประชุมของหมู่บ้านเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในข้อคิดเห็นและสามารถเสนอแนะปัญหาหรือข้อคิดเห็นได้ นอกจากนี้ยั งมีการมีการแต่งตั้งบุคคล
ขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่ ในส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนในต าบลส่วนใหญ่จะให้
คณะกรรมการของหมู่บ้านเป็นคนแสดงความคิดเห็น และร่วมในการลงมติในที่ประชุมเมื่อเวลามี



 
 

146 
 

ปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะจะมีการเรียกประชุมของหมู่บ้านเพ่ือขอความคิดเห็นหรือลงประชามติจาก
ชาวบ้าน ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นและสามารถเสนอแนะปัญหาหรือแนว
ทางแก้ไขได้การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงภาพรวมของชุมชนเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว  
หน่วยงานภาครัฐในท้องที่จะรับหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเป็นหลัก 

ด้ำนกำรร่วมในกำรด ำเนินงำน พบว่า การบริหารการจัดการต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว
อยู่แล้ว ชาวบ้านจึงมีบทบาทหน้าที่และส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาไม่มากนัก เพียงแต่จะให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจ ในบางเรื่องชาวบ้านคิดว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  

อนึ่ง ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชน เกิดผลดีต่อชุมชนคือท าให้ชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว สร้างรายได้ภายในชุมชนสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนและสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะ มีการแบ่งปันประโยชน์และกระจายรายได้ให้กับร้านค้าทั่วไปในพ้ืนที่  
แม้ว่าคนในชุมชนที่แท้จริงจะไม่ได้มีงบประมาณในการลงทุน แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ คนในชุมชน
ส่วนหนึ่งรับจ้างขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตสินค้าจ าหน่าย 

ด้ำนร่วมติดตำมและประเมินผล ในการติดตามประเมินผลด้านการท่องเที่ยวโดยตรง พบว่า 
ยังไม่มีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากยังเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหลักจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเพื่อจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนอยู่ชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล  
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลปากน้ าปราณ มีลักษณะที่หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักที่แสดงบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยที่ภาคประชาชนเป็น
เพียงภาคส่วนที่รองรับผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีความกระตือรือร้นในการน าเสนอจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
เฉพาะส าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวใน
ต าบลปากน้ าปราณยังไม่ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง เพราะ
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเองเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งไม่มีการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมที่
ปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ (2556) เสนอว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชนมีอยู่ 4 ด้าน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู้ 
ในขณะที่การจัดการท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณมีแต่เพียงต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ชายหาด วิถีชีวิตชาวประมงดั่งเดิม แต่ปราศจากการจัดตั้งองค์กร
ชุมชนที่ด าเนินการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งไม่มีแนวทางและวิธีการในการ
จัดการการท่องเที่ยวเพ่ือน าต้นทุนที่มีอยู่ไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน จึงเป็นผล
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ให้ไม่สามารถที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวไปปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยวในต่อไปในอนาคต  

กระนั้นก็ตาม พ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ ก็สามารถสร้างแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ 
โดย ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) ได้เสนอวิธีการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน 12 ขั้นตอน ซึ่งมีตั้งแต่ 
1) การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 2) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 3) การศึกษาศักยภาพของชุมชนและความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยว 4) วิเคราะห์ และ
สรุปผลการศึกษาศักยภาพร่วมกัน 5) พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 6) ก าหนดนโยบาย
และกฎกติกาในการท่องเที่ยว 7) ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 8) จัดท าโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 9) ทดลองและประเมินผลโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 10) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระบบ 11) จัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการสื่อ
ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 12) การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนเหล่านั้นจึง
เปรียบเสมือนแนวทางการปฏิบัติกว้าง ๆ ที่ชุมชนปากน้ าปราณจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มที่จะช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมในต าบลปากน้ าปราณเองอีกด้วย  

การมีส่วนร่วมในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะของภาครัฐมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการนั้น ๆ ในระดับต่ า หรือแทบไม่มีส่วนร่วมเลย ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ ริเริ่ม และ
ตัดสินใจให้มีกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบนี้เป็นลักษณะ การสั่งการจากภาครัฐสู่ประชาชน (Top-down approach) (วันชัย 
วัฒนศัพท์, 2545) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่มิได้เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาในการด าเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ “ใครเป็นผู้ตัดสินใจ
ขั้นสุดท้าย” ในการด าเนินนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันคือ รัฐ
หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจอนุมัติกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาใด ๆ จะเปิดโอกาสให้ประชาชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับใดได้บ้างและประชาชนพึงพอใจในระดับการ
มีส่วนร่วมที่ได้รับโอกาสมากน้อยเพียงใด  

ขณะที่การมีส่วนร่วมของประชาชน (รวมถึงภาคเอกชน) ในการเข้าไปน าเสนอความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ทั้งเทศบาลและอบต. ปากน้ าปราณนั้น จากผลการสัมภาษณ์
พบว่าโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการให้
ข้อมูล เปิดรับความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ร่วมกันวางแผน และร่วมการปฏิบัติ (ถวิลวดี บุรีกุล , 2552: 
13-17) เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดที่มีการปรึกษาหารือและมีวางแผนการประชาชนของอบต. 
ปากน้ าปราณ โครงการรักษาความสะอาดบริเวณแม่น้ าปากน้ าปราณของเทศบาลปากน้ าปราณก็ได้ร่วม
ด าเนินการกับมูลนิธิและกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ แต่ยังขาดการให้ประชาชนเข้าไปติดตามและประเมินผล
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การน านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชน
มีความสนใจน้อยต่อการประเมินการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่
ปากน้ าปราณได้เข้าร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมทางนโยบายทั่วไปเป็นหลักถึงแม้อาจจะไปครบทุก
ขั้นตอนก็ตาม นอกจากนี้การเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมยังขาดความหลากหลายของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสังเกตได้   จากการสัมภาษณ์ภาคเอกชนรายหนึ่ งที่ ระบุว่าตนไม่ เคยเข้าร่วมการต่อ
กระบวนการจัดท านโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด 

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพ้ืนที่ที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และภาคประชาชน ควรเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน และก าหนดตัวชี้วัดไปใช้ติดตามการด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ โดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนต้องมี เสริมสร้ างความเข้าใจกันในทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นมากข้ึน และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามการด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น 
การร่วมกันการพบปะหารือก าหนดแนวทางด าเนินการขับเคลื่อน “เป็นเรื่องของคนทุกคน”ที่จะต้อง
เข้ามาส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ในกิจกรรม แผนงาน โครงการต่าง ๆ  

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ ดังกล่าว  ถือว่ามีสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลใน “ข้อที่  6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ” (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557) โดยจะพัฒนาสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือ
จัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ 
ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่  2 พ.ศ. 2560–2564 แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561–2564 ขณะเดียวกันแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ของ
เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ ได้มีการก าหนดการพัฒนาการท่องเที่ยว เอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่จะให้ต าบลปากน้ าปราณเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด้านการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชน
บริเวณริมฝั่งคลองด าเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี ของ นิตยา งามยิ่งยง (2560) 
โดยได้ผลสรุปว่าชุมชนมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุม
ประชาสมาคมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา การปรึกษาหารือและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2) ภาครัฐ
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มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตส านึก
สาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุม
ร่วมกันของภาครัฐและชุมชน ร่วมกันรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักรักษา
คุณภาพของคลองด าเนินสะดวก รักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการบริการอย่างยุติธรรม และ
มีการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวร่วมกัน 3) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการไปจนถึงร่วมประเมินผล และค านึงถึง
ระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐทั้งในด้าน การวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ และยังคงอัตลักษณ์
รูปแบบวิถีชีวิตริมน้ าไว้ รวมถึงการรักษาความพอใจของนักท่องเที่ยวไว้ได้และการกระจายรายได้ให้
ทั่วถึงทุกภาคส่วนของชุมชน และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรบริหารในท้องถิ่น 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ ยังสอดคล้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ของจันทร์จิรา     
สุขบรรจง (2560) ที่ว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง ควรมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ตลาดนัดย้อนยุค เกษตรแนวใหม่ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม ล่องแก่ง
ที่เป็นกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ ถึงแม้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของหนานมด
แดงอย่างเต็มที่ แต่บุคลากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรจัดสรรบุคลากรเข้ามาให้ความรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน สร้างจิตส านึกใน
การหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

8.3 ข้อเสนอส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต าบลปากน้ าปราณ ที่มีตัวแทนมาจากภาครัฐ 

(ตัวแทนเทศบาลและ อบต. ปากน้ าปราณ) ภาคเอกชน (ตัวแทนผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ขายของฝากฯ) และภาคประชาชน (ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ธนาคารปูฯ) ซึ่งอาจท ารูปแบบของบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) เพ่ือให้มีการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการ
ร่วมกัน จัดระเบียบผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนที่ ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการร่วมกัน 
อีกทั้งร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินการร่วมกัน ในการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมี
การเชื่อมโยงของสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชุมชน  และทิศทางการพัฒนาของภาครัฐมีความ
สอดคล้องกัน เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนและน าเสนอการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลปากน้ าปราณให้เป็นที่
อยู่จักแก่คนทั่วไป 

2) ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่วมกันจัดท าโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในต าบลปากน้ าปราณอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความครอบคลุมสถานที่
ส าคัญทั้งในเขตเทศบาลและ อบต. ปากน้ าปราณ เช่น หมู่บ้านชาวประมงพ้ืนบ้าน เขากะโหลก วน
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อุทยาน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นแนวทางรองรับการเข้ามาเยี่ยมเยือนของกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน กลุ่ม
นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาท่องเที่ยวโดยอิสระให้มีจุดมุ่งหมายและความสนใจส าหรับการเที่ยวเที่ยวใน
พ้ืนที่ปากน้ าปราณ 

3) ภาคเอกชนในพ้ืนที่ปากน้ าปราณที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร 
ควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ท าบริษัทกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจากต่าง
พ้ืนที่ เช่น พัทยา หัวหิน ให้มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางธุรกิจร่วมกันในลักษณะเชิงเครือข่ายการเที่ยว 
เพ่ือที่จะสามารถน าพาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามา พักผ่อน 
และจับจ่ายใช้สอยในต าบลปากน้ าปราณมากขึ้น 
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ปัญหำกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดท าและบริหารงบประมาณ
แผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดท าและ
บริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
study) โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 179 คน และ
ผู้บริหารที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการศึกษา พบว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดส านักงานอธิการบดี และมี
ประสบการณ์ในการท างานมากว่า 10 ปีขึ้นไป 
 2. ระดับปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม
งบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.37) ด้านการจัดท างบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.31) และด้านการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.28) 
 3. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในแต่ละด้าน มีดังนี้  

3.1 ด้านการจัดท างบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยควรด าเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และควรก าหนดเป้าหมายการขอ
งบประมาณที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร 
  3.2 ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ควรให้ทุกส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการบริหารงบประมาณแผ่นดิน โดยมีการจัดประชุมเพ่ือให้มีส่วนร่วม และจัด

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
E-mail: ratawan@g.swu.ac.th 
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สัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้กับส่วนงาน พร้อมจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ 
และติดตามการบริหารงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 
  3.3 ด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงและท าความเข้าใจ
ให้กับส่วนงานในสังกัด ถึงการควบคุมงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลก าหนด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมงบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ค ำส ำคัญ: การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
 

1. บทน ำ 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ           
ในแต่ละปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากในการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 
งบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเป็นทรัพยากรใน
การบริหารงานแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
 ส าหรับประเทศไทยส านักงบประมาณได้จัดท างบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ (Line–item Budgeting System) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502-2524 ซึ่งเป็นแบบที่เก่าแก่ที่สุด 
ลักษณะจะมุ่งเน้นอยู่ที่การบริหารงบประมาณของส่วนราชการ มีการวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน จุดประสงค์ก็เพ่ือที่จะควบคุมรายจ่ายมิให้เกิดความทุจริตหรือการใช้จ่ายที่ผิดพลาด 
และมีหน่วยงานอ่ืน ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวด ซึ่งจะไม่ได้เน้นถึงผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ หรือผลที่จะได้รับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ส านักงบประมาณได้ปรับปรุง
ระบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน หรือ PPBS (Plan Programme Budgeting 
System) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และต่อมาในปี  พ.ศ. 2544 ส านักงบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณให้ เป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) 
โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุ
โครงสร้างความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยก าหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และหัวหน้าส่วน
ราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมาย/ผลผลิตของหน่วยงาน ภายใต้หลักการและกรอบแนวคิดท่ีจะให้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับนโยบายรัฐบาล
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และแผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และ
สอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ซึ่งกระบวนการงบประมาณ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ การจัดท างบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget 
Adoption) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และการควบคุมงบประมาณ (Budget 
Control) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณ โดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2511 (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ภายใต้การจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น กระบวนการงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางส่วนราชการ การด าเนินงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายย่อมท าให้เกิดการปฏิบัติงานไม่คล่องตัว 
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปัญหาด้านการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการบริหารด้านงบประมาณ ปัญหาจากการขาดการ
วางแผนงบประมาณที่ดี ขาดข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ การจัดท างบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขาดรายละเอียดข้อมูลสนับสนุนและขาดเหตุผลที่ดี
พอ จึงท าให้ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณจากส านักงบประมาณ อีกทั้งหน่วยงานยังส่งค าขอ
งบประมาณล่าช้ามาก และความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้เกิดปัญหากับส่วน
แผนและยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ  
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้เห็นว่าการจัดท าและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อกระบวนการงบประมาณ ผู้ศึกษาจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดท าและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเล็งเห็น
ว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดท าและบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
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 2.2 เพ่ือหาแนวทางแก้ ไขปัญหาในการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 3.1 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Method) ซึ่งบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(Indepth Interview) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 189 คน โดยแบ่งเป็น  
 1) ผู้บริหาร จ านวน 10 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกจากผู้บริหารที่ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดท าและบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 2) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 179 คน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 3.3 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ ศึ กษาได้กรอบแนวคิดที่ ใช้ ในการศึกษา ได้ จากการศึกษา
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2511 (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2543 จ าแนกตาม
กระบวนการงบประมาณ ออกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่  การจัดท างบประมาณ (Budget 
Preparation) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และการควบคุมงบประมาณ (Budget 
Control)  
 

4. ผลกำรศึกษำ 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 

หัวข้อ ดังนี้ 

4.1 สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมและผู้รับกำรสัมภำษณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 4.1.1 ผลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
ส านักงานอธิการบดี (ร้อยละ 43.53) ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณหรือผู้ที่
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ (ร้อยละ 92.35) และมีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 10 
ปีขึ้นไป (ร้อยละ 44.11) 
 4.1.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์รองอธิการบดี 4 
คน (ร้อยละ 40) คณบดี 2 คน (ร้อยละ 20) ผู้อ านวยการส่วนงาน 3 คน (ร้อยละ 30) ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี 1 คน (ร้อยละ 10) 

 4.2 สรุประดับปัญหำกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณแผ่นดินของมหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการควบคุมงบประมาณ
แผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.37) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดท างบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.31) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.28 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปผลได้ดังนี้ 
 4.2.1 ด้านการจัดท างบประมาณแผ่นดิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดท างบประมาณสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.23) รองลงมา ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์/นโยบายในการจัดท า
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และการประชุมชี้แจงให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติงานในการจัดท าค าของบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 2.83) 
 4.2.2 ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การจัดประชุม ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 
4.28) รองลงมา ได้แก่ การแจ้งส่วนงานเพ่ือให้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณจากส่วนงานกลางอย่างรวดเร็วสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.21) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
การเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการขออนุมัติเงินประจ างวด (ค่าเฉลี่ย 2.90) 
 4.2.3 ด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา ได้แก่ นโยบายและ
มาตรการในการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ค่าเฉลี่ย 4.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ความถี่ในการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
(ค่าเฉลี่ย 2.89) 
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 4.3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทำงพัฒนำกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณแผ่นดินของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อแนวทางการ
ด าเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 4.3.1 แนวทางการด าเนินการด้านการจัดท างบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้ 

4.3.1.1 ต้องด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งควรจัดท าแผนล่วงหน้า เนื่องจากเมื่อไม่มีการวางแผนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณไว้ 
การจัดท าอาจไม่ละเอียดรอบคอบ ไม่มีความเหมาะสม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.3.1.2 ส านักงบประมาณควรมีการจัดประชุมกับมหาวิทยาลัยรายแห่ง 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเหตุผล ที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายที่
ส าคัญ จุดเน้นของโครงการของมหาวิทยาลัย เพ่ืองบประมาณที่จะเป็นงบประมาณที่น ามาพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

4.3.1.3 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณควรมีทิศทางใน
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณที่มีเป้าหมายเดียวกัน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย      
ไม่กระจายเป้าหมายอย่างไร้ทิศทาง ท าให้เกิดภาพลักษณะในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

4.3.1.4 ส านักงบประมาณควรมีการชี้แจงขั้นตอนการจัดท างบประมาณ
ล่วงหน้า หรือจัดท าปฏิทินก าหนดขั้นตอนและช่วงเวลาในการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถเตรียมการท าแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าได้ทันตามระยะเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด 

4.3.1.5 กระบวนการจัดท างบประมาณระดับประเทศมีความกระชั้นชิดใน
การจัดท างบประมาณ ในทางปฏิบัติแล้วมหาวิทยาลัยควรใช้งบประมาณไปประมาณ 1 ไตรมาส (3 
เดือน) จึงจะทราบถึงความต้องการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณของปีถัดไป และสามารถจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณที่เกิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เกิดความคุ้มค่า และตรงตามนโยบายของประเทศและของมหาวิทยาลัย 

4.3.1.6 ควรมีระบบการจัดท าค าของบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
การท างานมีความรวดเร็ว ป้องกันการท างานที่ผิดพลาด และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร  

4.3.1.7 ควรมีการก าหนดเและจัดล าดับความส าคัญของเป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนในแต่ละปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ได้รับใน
แต่ละปีไม่กระจายไร้ทิศทาง ผลลัพธ์ที่เกิดเห็นผลอย่างชัดเจน ท าให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3.1.8 ควรด าเนินการปรับแก้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณจังหวัด และงบประมาณระดับภาคมากขึ้น 
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4.3.1.9 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณแผ่นดินทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท างบประมาณ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
งบประมาณแต่ละปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.3.2 แนวทางการด าเนินการด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้ 
  4.3.2.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ในการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณเพียงพอต่อเป้าหมาย และทิศทางให้
เป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
  4.3.2.2 การบริหารงบประมาณบนพ้ืนฐานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยลง หากงบประมาณส่วนใดที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และจ าเป็นต้องด าเนินการ มหาวิทยาลัยควร
น างบประมาณเงินรายได้เข้ามาสนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ควรด าเนินการปรับแผนการจัดท างบประมาณเพ่ือให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้เห็นภาพรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน 
  4.3.2.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ เป็นมาตรการในการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคที่ชัดเจนให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมถึงการ
รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
  4.3.2.4 ปัญหาขั้นตอนในการบริหารงบประมาณที่มีความล่าช้าส่วนใหญ่
เป็นปัญหาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมากระทบการบริหารงบประมาณ ควรปรับ
การวางแผนให้ทุกหน่วยงานเริ่มต้นการด าเนินงานให้เร็วมากขึ้น เพ่ือให้มีเวลาในการท างานมากขึ้น 
  4.3.2.5 ควรมีคณะกรรมการคอยก ากับติดตามในรูปแบบการประชุม เพ่ือ
หารืออย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ เพ่ือน าปัญหาต่าง ๆ มาหารือกัน หาทางออกของการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาการด าเนินงานของสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ หรือมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนล่วงหน้าก่อนจะถึงปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการบริหารงบประมาณล่าช้าตามที่
รัฐบาลก าหนด 
 4.3.3 แนวทางการด าเนินการด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้ 
  4.3.3.1 การควบคุมงบประมาณแผ่นดินภายในมหาวิทยาลัยไม่ควรควบคุม 
หรือก าหนดเป็นร้อยละของแต่ละไตรมาส ควรเป็นการควบคุมตามล าดับของวงเงินงบประมาณ เช่น 
รายการ/กิจกรรม/โครงการใดที่มีวงเงินงบประมาณสูงก็จะติดตามการใช้เป็นล าดับแรก โดยมีเกณฑ์
ระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน 
  4.3.3.2 ควรด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
ในการบริหารงบประมาณ มีการเรียนรู้ ประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการมองปัญหาร่วมกัน 
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และร่วมกันวางแผน การแก้ไขปัญหา มีแบบอย่างการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการถ่ายทอดให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.3.3.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณควรมีการศึกษาผลกระทบว่า 
เมื่อด าเนินการไปแล้วมีผลดีอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน ประชาชน ประเทศชาติ แล้วน ามา
ประเมินผลกระทบทั้ง 3 ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในการติดตามก็ต้องยึด
หลักการของการประหยัดงบประมาณ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  4.3.3.4 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามงบประมาณนอกเหนือจาก
คณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นไว้แล้วจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลการท างานให้รัดกุม      
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
  4.3.3.5 ควรน าผลของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยมาวาง
แผนการบริหารงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือป้องกันไม่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจซึ่งน ามาสรุปอภิปราย และเสนอแนวทางใน      
การด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน 
5.1.1 ปัญหำด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
การจัดท างบประมาณสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดท าค าของบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่งผลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณมี
แนวโน้มลดลง อันอาจสืบเนื่องมาจากการจัดท างบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และทิศทางตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงส่งผลให้ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

5.1.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และควรก าหนดเป้าหมายการของบประมาณที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของ
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มหาวิทยาลัย พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้การท างานมีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร 

 5.2 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน 
5.2.1 ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
การจัดประชุม ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และการแจ้ง
ส่วนงานเพ่ือให้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณจากส่วนงานกลางอย่าง
รวดเร็วสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังมีจัดประชุม หรือฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ หรืออาจเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือมีการลาออกเป็นประจ า ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ ขาดความ
เชี่ยวชาญในการท างาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

5.2.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแผ่นดินของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรให้ทุกส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการบริหารงบประมาณแผ่นดิน มีการวางแผนการท างาน โดยมีการจัดประชุมเพ่ือให้มีส่วน
ร่วม ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาลักษณะเดียวกันในอนาคต และจัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้กับส่วนงาน สื่อสารท าความ
เข้าใจให้เป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และติดตาม
การบริหารงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 5.3 ด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน 
5.3.1 ปัญหำด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน 

  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และควรมี
นโยบายและมาตรการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และยังไม่มีความชัดเจนใน
นโยบายและมาตรการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้ผลการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่สามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนในการจัดท างบประมาณในปีถัดไปได้ 



 
 

162 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการควบคุมงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท านโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติในการติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและวิธีการในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด และควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการควบคุม
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และควรมี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ติดตาม และควบคุมการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 
เพ่ือน าผลของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ในการวางแผน และบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดินประจ าปีของทุก
หน่วยงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 5.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบปัญหากระบวนการงบประมาณด้านใดด้านหนึ่ งกับ
มหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือทราบถึงปัญหา และความแตกต่างเพ่ือให้ได้วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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ปัญหำที่พบระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐกับประชำชน: 
กรณีศึกษำพิธีกำรศุลกำกรตรวจของผู้โดยสำร ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

ธาดา ชัยประเสริฐสกุล* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจในกฎหมาย
ศุลกากรที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรตรวจของผุ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 2) ศึกษาถึงปัญหาที่พบใน
ระหว่างพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสารในมุมมองของผู้โดยสารแล้วเจ้าหน้าที่ 3) เพ่ือน าปัญหาที่
พบและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่มาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและน าเสนอกรมศุลกากร
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระบุเฉพาะทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาท าการ
วิเคราะห์ผ่านแนวคิด ทฤษฎีหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพิธีการศุลกากร  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารส่วนมากรับรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
ศุลกากร โดยส่วนมากแล้วจะรับรู้ได้จากข่าวเรื่องประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่องการรับ
ส าแดงสิ่งของติดตัวก่อนออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึง
กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่ทราบถึง
รายละเอียดที่ถูกต้องของกฎหมายดังกล่าว จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารนั้นรับรู้ถึง
หน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการมีปากเสียงระหว่าง
เจ้าหน้าที่ และผู้ โดยสาร ปัญหาในเรื่องของภาษาที่ ใช้ ในกฎหมาย ปัญหาในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร รวมถึงปัญหาในความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 โดยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างคือการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมกับปัจจุบันและควรเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร เพ่ือให้มี
ความยืดหยุ่นและลดปัญหาการโต้เถียงระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้ถึงผู้โดยสารอย่างถูกต้องและชัดเจนผ่านช่องทางต่าง 
ๆ รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร 
เพ่ือให้ผู้โดยสารเห็นว่าทุกส่วนมีการร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวและอ านวยความสะดวกกับผู้โดยสารทุก

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจดัการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Tada.cpsk@gmail.com 
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ท่านทีเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจและปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้    
 
ค ำส ำคัญ: ศุลกากร ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันพบว่าประชาชนไทยมีการเดินทางเข้าและออกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นจ านวนมากขึ้น จึงพบว่ามีผู้โดยสารเป็นจ านวนมากยังมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการ
ท าพิธีการศุลกากรน้อยมาก โดยจะเห็นจะจากสถิติการจับกุมการลักลอบน าเข้าสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทนาฬิกา กระเป๋า และรองเท้าของส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) ในปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 
203 คดี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 136 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) 
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 136 คดี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 97.2 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเหล่านี้มักจะเป็น
สินค้าที่ก่อให้ปัญหาระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ตลอดเวลาดังตัวอย่าง 
เช่น จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ค NongNang Korat โพสต์ข้อความว่า (ไทยรัฐออนไลน์ , 2561) “ไหน
ประกาศออกข่าวทุกสื่อว่าของใช้ส่วนตัวไม่คิดภาษีไงคะ คุณศุลกากร” พร้อมภาพบทสนทนาที่แค
ปจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค Teetibnipa Areriyaawat ที่ได้สอบถามในกลุ่ม US THAI LIVING กรณีถูกเรียก
เก็บภาษีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากถือกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นจ านวนเงิน 
20,000 บาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกฎระเบียบนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเกิดจากความไม่รู้กฎหมายและพิธีการทางศุลกากรของประเทศไทย จึงท าให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้โดยสาร เช่น ผู้โดยสารมักจะเกิดค าถามในเรื่องของการสุ่มตรวจ
ผู้โดยสารว่าใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการสุ่มตรวจหรือข้อยกเว้นภาษีว่าต้องซื้ออย่างไรจึงจะไม่ถูก
จัดเก็บภาษีหรือกลายเป็นผู้ต้องหาลักลอบน าสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาและมักจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารว่าท าไมจึงต้องเสียภาษี
น าเข้าน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นไปทางลบสร้าง
ความเชื่อความเข้าใจที่ผิดต่อกรมศุลกากรและไม่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอธิบายท าความเข้าใจ
ในสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องเดิมๆตามมาเมื่อผู้โดยสารชาวไทยถูกเรียก
ตรวจก็มักจะโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจว่าท าไมบางคนจึงไม่
โดนตรวจสัมภาระจนลุกลามการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสัมภาระ เช่น หน้าที่ใน
การยกสัมภาระลงเพ่ือท าการตรวจสอบผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ว่าควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  
 ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในกฎหมายและระเบียบพิธีการทางศุลกากรที่
ยังห่างไกลกับสังคมไทยอยู่มาก เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่รับรู้ถึงกฎหมายศุลกากรมักจะเป็นผู้น าเข้า
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สินค้า แต่หากย้อนมองกลับไปแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
เช่น กรมศุลกากรไม่สามารถสื่อสารและท าความเข้าใจในตัวกฎระเบียบพิธีการทางศุลกากรให้กับ
ผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึงหรือเข้าใจได้ง่าย โดยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในกรณีความไม่เข้าใจในตัว
กฎหมายต่าง ๆ คือ ในกรณีประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติด
ตัวผู้โดยสารที่น าติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน จนเป็น
ที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียเมื่องานนี้ กรมศุลกากรออกประกาศใหม่ 2 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ โดยใจความที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็ (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) คือ กรณีเดิน
ทางออกนอกประเทศหากจะน าของมีค่าออกไป เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ส าหรับพกพา
ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร ณ ห้องที่ท าการศุลกากรบริเวณห้องผู้ โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ส่วนสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) จะต้องน าออกไปนอกประเทศเท่านั้น หากน ากลับเข้ามา
ให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง (Goods to Declare) และช าระอากร ซึ่งแม้ว่าทางกรมศุลกากรจะได้
อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของตัวประกาศนี้ไปแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้ท าให้สังคมเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามจนท าให้กรมศุลกากรต้องแก้ไขยกเลิกข้อความในประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 ในเรื่องการ
รับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารน าติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ในส่วนของปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ปัญหาเหล่านี้ เช่น การที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด หรือสาย
การบินพาณิชย์ต่าง ๆ ไม่ได้มีการประสานงานและช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางศุลกากรอย่างดีเท่าที่ควร เช่น การแจ้งถึงสิทธิในการน าเข้าสินค้าที่จะได้รับการยกเว้น
ภาษีซึ่งมักจะมีประกาศให้ผู้โดยสารรับรู้ตอนก าลังเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งไม่ได้สร้าง
ประโยชน์เท่าใดเพราะผู้โดยสารได้น าสิ่งของเข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทยส าเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ออากาศ
ยานลงจอด ณ สนามบินศุลกากร เป็นต้น 
 จึงเป็นที่มาของค าถามในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว
ผู้โดยสารและปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมของเจ้าหน้าที่ เพ่ือที่จะน าไปปรับใช้กับการท างานของเจ้าหน้าที่ให้
ตรงกับความคาดหวังของผู้โดยสารและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรเพ่ือที่ท าการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสม ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันและสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้โดยสารเท่าที่สามารถเป็นไปได้  
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของผู้โดยสารเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่น า

ของติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ระหว่างพิธีการศุลกากรขาเข้าผ่าน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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2.3 เพ่ือน าปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ จากผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่มาท า
การปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและน าเสนอผู้บริการเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาที่พบ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต  

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ แนวคิดการลักลอบน าเข้าสินค้า และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน มาเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยในเรื่องนี้  

กล่าวคือ รัฐมีเครื่องมือในการสร้างรายหลักคือการจัดเก็บภาษี โดยกฎหมายในทุก ๆ รัฐจะ
ก าหนดไว้ว่าประชาชนภายในรัฐมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีให้กับรัฐ แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วไม่มี
ประชาชนคนใดเต็มใจที่จะจ่ายภาษีให้กับรัฐ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายรายได้น้อยหรือประชาชนผู้ที่
ไม่เห็นว่าการจ่ายภาษีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับตน จึงท าให้ประชาชนบางส่วนมีแนวโน้มที่จะท า
การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปกปิดรายได้ของตนเอง หรือการลักลอบน า
สินค้าโดยไม่เสียภาษีศุลกาการ เป็นต้น จึงท าให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพบกับผู้ที่
กระท าผิดกฎหมายทั้งอย่างจงใจและไม่จงใจ ก่อให้เกิดปัญหาและความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โ ดยสารที่เดิน
ทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี 2560-2561 จ านวน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า
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อากาศยานสุวรรณภูมิช่วงปี 2560-2561 จ านวน 5 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) กับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีเครื่องมือที่ ใช้ในเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถามปลายเปิด ปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดย
ก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าและจัดเรียงล าดับ การสัมภาษณ์มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว 
ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็จะใช้ค าถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire) ซึ่งแบ่งค าถาม
เป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ส าหรับผู้โดยสารและ ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารมาวิเคราะห์ถึงการรับรู้และความเข้าใจในตัวกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสารและน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบระหว่างพิธีการศุลกากรมาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารและจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาดังนี้ 1) ปัญหาในเรื่องกฎหมาย 2) ปัญหา
ในเรื่องตัวบุคคล 3) ปัญหาในเรื่องสถานที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4) ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
5) ปัญหาอ่ืน ๆ โดยน าข้อมูลที่ได้จากประเด็นดังกล่าวรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน ามา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันและไม่ตรงกันตามความถูกต้องและความเหมาะสม
กับสังคมไทยต่อไป  
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถแบ่งข้อสรุปออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้  
 4.1 กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกำรศุลกำกรตรวจ
ของผู้โดยสำร ณ ท่ำอำกำศยำน ของผู้โดยสำร 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ถึงกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ของผู้โดยสาร โดยส่วนใหญ่รับทราบจากข่าวที่สื่อได้น าเสนอจากการที่กรมศุลกากรได้ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 60/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญคือระเบียบการปฏิบัติของผู้โดยสารที่มีสัมภาระติดตัวทั้งขาออก
และเข้าสู่ราชอาณาจักร ในส่วนของการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ของสายการบินนั้นยังถือว่าต่ าและ
ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น บางสายการบินไม่มีการประกาศถึงสิทธิที่ได้รับการยกเว้นของผู้โดยสาร เป็นต้น 
ในส่วนของการรับรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ในสนามบินนั้นยังพบว่าไม่เป็นที่รับรู้ของ
ผู้โดยสารเพราะสังเกตได้ยากและไม่เป็นที่น่าสนใจ และกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่รับรู้ในเรื่องของ
กฎหมายศุลกากรเนื่องจากไม่ได้ซื้อของจากต่างประเทศในจ านวนที่มากและมีราคาสูงมากอยู่แล้ว 
ผู้โดยสารส่วนมากรับรู้ถึงวิธีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าทีศุลกากรและเห็นด้วยกับหน้าที่การยกสัมภาระ
เป็นหน้าที่ของตัวผู้โดยสารเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้โดยสารไม่สามารถอธิบายค าว่าสินค้าต้องก ากัดและ
สินค้าต้องห้ามได้อย่างถูกต้อง ในประเด็นของบทลงโทษผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ถึงบทลงโทษในการ 
ปรับ ยึดสินค้าและจ่ายภาษี และหากผู้โดยสารต้องเดินทางในอนาคตแล้วน าสิ่งของติดตัวที่ไม่ได้รับ
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การยกเว้นภาษีมาด้วยกลุ่มตัวอย่างเลือกเดินเข้าช่องเขียว เนื่องจากมีสิทธิที่จะไม่โดนตรวจจาก
เจ้าหน้าที ่ 

 4.2 ปัญหำที่พบระหว่ำงพิธีกำรศุลกำกร 

ตำรำงท่ี 1  ปัญหาที่พบระหว่างพิธีการศุลกากรจากผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
 ปัญหำท่ีพบ 

ประเด็นปัญหำ ผู้โดยสำร เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
1. ปัญหำในประเด็นเร่ืองกฎหมำย - ผู้โดยสารส่วนมากไม่รู้และไม่เข้าใจกฎหมายศุลกากร 

- ภาษาที่ใช้ในกฎหมายยังไม่มีความ
ชัดเจน 

- ก า รบั งตั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย ยั ง ไม่
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเต็มที่ 
เช่น เมื่อผู้ โดยสารปฏิบัติผิดฐาน
ลักลอบทางศุลกากร หลายกรณี
เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วไม่เห็นถึงเจต
จาในทางการค้าหรือมีมูลค่าไม่สูง
มาก เจ้าหน้าที่ก็จะผลักให้ไปช าระ
ภาษีแทนการด าเนินคดี  

-กฎหมายล้าสมัย เช่น มูลค่าของใช้
ติดตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท  

 

-ปัญหาเรื่องวิธีการสุ่มตรวจของ
เจ้าหน้าท่ี   

 

2. ปัญหำในประเด็นเร่ืองบุคคล 
(เจ้ำหน้ำที่และผู้โดยสำร) 

-เจ้าหน้าที่ใช้น้ าเสียงที่ไม่เป็นมิตร 
ใช้การสั่งมากกว่าพูดคุยกับผู้โดยสาร 

-ผู้ โดยสารแสดงพฤติ กรรมที่ ไม่
เหมาะสม เช่น โยนสัมภาระเข้า
เค รื่ อ ง  X-ray, พู ด ไม่ สุ ภ าพ กั บ
เจ้าหน้าท่ี 

-เจ้าหน้าที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ น่ัง
จับกลุ่มคุยกัน 

-ผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายค่าภาษีและ
พยายามขอต่อรองค่าภาษี 

-เจ้ าหน้าที่ ตี ความกฎหมายไม่มี
มาตรฐาน เช่น เจ้าหน้าที่แต่ละคน
ตีความสิทธิการยกเว้นภาษีของ
ผู้โดยสารไม่เหมือนกัน  

-ผู้โดยสารไม่ให้ความส าคัญในการ
ตรวจของศุลกากร เช่น การเล่น
โทรศัพท์มือถือระหว่างการตรวจของ
ศุลกากร 

3. ปัญหำในประเด็นเร่ืองสถำนที่
และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่คับแคบ ท าให้ผู้โดยสารติดขัดเวลาไฟท์ลงเยอะ ๆ  
-สายการบินไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลพิธี
การศุลกากรให้ เป็นปัจจุบัน เช่น 
บางสายการบินไม่แจ้งเรื่องสิทธิของ
ใช้ติดตัวของผู้โดยสารที่ได้รับการ
ยกเว้น, จ านวนเงินที่ต้องส าแดงแก่

-การท่าอากาศยานไม่ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลพิธีการศุลกากรให้เป็นปัจจุบัน 
ป้ายยังเป็นข้อมูลเก่า 
-พื้นที่ติดป้ายของข้อมูลศุลกากรไม่
โดดเด่น โดนป้ายโฆษณาของเอกชน
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 ปัญหำท่ีพบ 

ประเด็นปัญหำ ผู้โดยสำร เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
เจ้าหน้าท่ีศุลกากร  บัง 

 -หน่วยงานอื่นมักเข้ามาแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่  โดยเฉพาะเรื่อง
การอ านวยความสะดวกบุคคล 

  -การประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป เช่น 
การต่อเครื่องของผู้ โดยสาร  การ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  

4. ปัญหำเร่ืองกำรประชำสัมพันธ์
ของกรมศุลกำกร 

-การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงประชาชนโดยทั่วไป  

5. ปัญหำเร่ืองอ่ืน ๆ  -ความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ เช่น ผู้โดยสารไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่
ศุลกากรหรือมักเกิดค าถามเมื่อจ่ายภาษีว่าเงินเข้าไปถึงรัฐจริง ๆ ไหม  

 
 4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำ  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นพบว่าส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นข้อเสนอที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาที่พบ เช่น ในด้านกฎหมายกลุ่มผู้โดยสาร
เสนอว่าควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิยกเว้นภาษีของใช้ติดตัวของผู้โดยสารให้มากกว่ าจ านวน 
20,000 บาทและเจ้าหน้าที่เสนอว่าควรมีปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะกับของติด
ตัวผู้โดยสารเช่นเดียวกัน ในด้านของตัวบุคคลเจ้าหน้าที่เสนอว่าควรให้ความรู้กฎหมายศุลกากรให้กับ
ผู้โดยสารและผู้โดยสารเสนอว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน ในด้านของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เสนอว่าสายการบินควรให้ความร่วมมือที่จะเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับ
ผู้โดยสารควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ในด้าน
ประชาสัมพันธ์มีข้อเสนอว่ากรมศุลกากรควรท าการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเข้าหาประชาชนไม่ต้องรอ
ให้เปิดปัญหาก่อนจึงจะท าการแก้ไข และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ คือหน่วยงานรัฐควรจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกันแก่
ประชาชนทุก ๆ คน  
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารไม่มีปัญหาในเรื่องการรับรู้ของกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการ
ตรวจของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน แต่มีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดของข้อกฎหมายต่าง  ๆ ยัง
พบว่ายังเข้าใจแค่บางส่วน ไม่เคยรับทราบมาก่อนเลยและเข้าใจผิด เป็นต้น  
 5.2 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากผู้โดยสารไม่รับทราบในข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เข้าใจเพียง
บางส่วนส่งผลให้เกิดข้อโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่หากโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและพบว่าเป็นการลักลอบ
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น าเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านศุลกากร ซึ่งต้นเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์จาก
กรมศุลกากรนั้นไม่สามารถส่งไปถึงตัวผู้โดยสารที่เดินทาง มีแต่เพียงสื่อบนโลกโซเชียลที่จะส่งสารไป
ถึงประชาชนในวงกว้างได้และมักจะเป็นในเชิงลบของกรมศุลกากรส่งผลให้เกิดอคติกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่
เสมอ  
 5.3 ข้อเสนอแนะ ว่ากรมศุลกากรควรตระหนักในข้อเสนอแนะของผู้โดยสารส่วนใหญ่ใน
ประเด็นการเพ่ิมมูลค่าของใช้ติดตัวที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท เนื่องจากว่าประชาชนไทยมี
วัฒนธรรมการซื้อของฝากญาติพ่ีน้องหรือญาติผู้ใหญ่ ซึ่งหลายกรณีได้สร้างความล าบากใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น ของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทแต่ไม่ได้มีลักษณะทางการค้าหรือเป็น
ของที่เป็นของฝากจริง ๆ ซึ่งกลายเป็นสาเหตุหนึ่งในปัญหาที่ได้จากการศึกษาคือ มาตรฐานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเป็นดาบสองคม คือให้ประโยชน์ผู้โดยสารบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยแต่เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายให้ผู้จงใจกระท าผิดกฎหมายลักลอบน า
สินค้าเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษี ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของเอกชนที่ท าถูกต้องตามกฎหมาย  

5.4 ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีการศุลกากร ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ
หลัก คือ เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานศุลกากรนั้นเป็นไปในลักษณะให้คุณและให้โทษแก่ผู้โดยสาร
ได้ กล่าวคือ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เปิดช่องโหว่ให้กับ
ผู้โดยสาร ซึ่งอาจจะต้องเสียภาษีหรือถูกด าเนินคดีจึงท าให้ผู้โดยสารที่ถูกบังคับใช้กฎหมายนั้นมี
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ไม่ดีเพราะกลัวว่าจะต้องจ่ายภาษีหรือถูกด าเนินคดี เนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าตนท า
ถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือบางรายก็จงใจกระท าผิดกฎหมาย ประกอบกับประเด็นเรื่องอคติของคน
ไทยต่อหน่วยงานรัฐแทบทุกหน่วยงานเป็นไปในทางลบ เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานรัฐของไทยมัก
ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต ปฏิบัติงานล่าช้า เป็นต้น จึงท าให้ทัศนคติในทางลบและอคติก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายศุลกากรกับผู้โดยสาร
ทั่วไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก เนื่องจากว่ากฎหมายศุลกากรนั้นมักจะบังคับใช้กับผู้น าเข้าสินค้า
เป็นหลัก เห็นได้จากแม้แต่ในการศึกษาพ้ืนฐานยังไม่ปรากฎเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรที่ใกล้กับ
ประชาชนที่สุดอย่างกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการตรวจของติดตัวผู้โดยสาร เนื่องจากในปัจจุบันการ
เดินทางไปยังต่างประเทศท าได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายถูกลงจึงท าให้การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของประชาชนทั่วไปเป็นเรื่องปกติของทุกเพศทุกวัย จึงไม่แปลกว่าท าไมผู้โดยสารจึงแทบจะไม่รู้จัก
กรมศุลกากรด้วยซ้ าและตัวผู้วิจัยสังเกตจากผู้โดยสารที่ขณะเดินผ่านการตรวจของศุลกากรก็มักจะพูด
ว่าเป็นการตรวจของ ต.ม. (ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง) ผู้วิจัยจึงสามารถเข้าใจได้ว่าท าไมค าถามบาง
ค าถามผู้โดยสารจึงไม่ทราบมาก่อน เช่น สินค้าต้องก ากัดหมายถึงอะไร เป็นต้น  

5.5 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
1. กรมศุลกากรควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเฉพาะส าหรับพิธีการตรวจของผู้โดยสารให้มี

ความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งปัญหาหลาย ๆ อย่างไม่ได้เกิดจากตัวผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว 
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ฉะนั้นกรมศุลกากรควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาในประเด็นกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับการเดินทาง
ของผู้โดยสาร 

5.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. การรับรู้กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของผู้โดยสารนั้นเป็นไปทางที่ดี กรม

ศุลกากรควรน าเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก เช่ น  Facebook Instagram Twitter โดยน าเสนอ
รายละเอียดของกฎหมายเป็นภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพ่ิมการอธิบายและยกตัวอย่างอย่างละเอียด 
เมื่อมีประเด็นปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกรมศุลกากรควรรีบอธิบายข้อเท็จจริงที่ทุกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดภาพลบ
แก่กรมศุลกากรและเกิดอคติกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป 

2. กรมศุลกากรควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานเดียวกัน เพราะหลาย ๆ ครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้ค าแนะน ากับผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติอยู่หน้างานมีความเห็นในการตีความกฎหมายไม่เหมือนกันและเจ้าหน้าที่ตีความกฎหมายไม่ไป
ในทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และยากต่อการท างานต่อเจ้าหน้าที่เพราะจะโดนข้อ
ครหาว่ามีการเลือกปฏิบัติและท าให้ผู้โดยสารเกิดความไม่พอใจหากโดนเรียกตรวจสัมภาระ 

3. ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรมีการจัดสถานที่ให้ มี
ความเป็นระเบียบและจัดท าป้ายแนะน าขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรตั้งแต่พ้ืนที่โถงผู้โดยสารขา
เข้า สายพานรับกระเป๋า บริเวณช่องไฟสีเขียวไม่มีของต้องส าแดงและช่องไฟสีแดงมีของต้องส าแดง 
เพ่ือให้ผุ้โดยสารที่ไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ในเรื่องวิธีการ
ตรวจหรือสิทธิที่ได้รับการยกเว้นของผู้โดยสารเพื่อลดการโต้เถียงระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ 
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กำรศึกษำส่วนทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำง
ทะเลบนเรอืฝึกสำครวิสัย ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

ธีรุตม์ ฉิมพลี* 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่มีต่อการ
ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย นักเรียนพาณิชย์นาวี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
300 คน ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้น ามาประมวลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ Independent Samples t-Test One Way ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ประกอบด้วย ระดับชั้นการศึกษาชั้นปี 2  
ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 แต่ละชั้นปีที่ร้อยละ 33.33  มีหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรนายประจ าฝ่ายเดินเรือ 
และหลักสูตรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลเรือ คิดเป็นหลักสูตรร้อยละ 50 มีหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุดและจ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก ร้อยละ 
33.33 เท่ากัน ผลกำรวิเครำะห์ระดับทัศนคติของนักเรียนพำณิชย์นำวีที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำงทะเล 
พบว่า ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ที่มีต่อกำรฝึกภำคทำงทะเลบนเรือฝึกสำครวิสัย โดย
ภำพรวม มีความส าคัญมาก รายด้านพบว่า ด้าน “เทคนิคการสอน” กับด้าน “ความรู้สึกและความคิด” 
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้าน “การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน” และด้าน “ด้านพฤติกรรม” มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 2) นักเรียน
พาณิชย์นาวีที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 3) นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เรียนหลักสูตรการศึกษา
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.207 4) นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เข้ารับการฝึกในหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกันมี
ทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 และ 
5) จ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึก
ภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากวิจัย ได้แก่ ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียน
พาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย มีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ในหลาย ๆ มิติ จะต้องมีการศึกษาแนว
ทางแก้ไขการฝึกภาคทางทะเลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพ่ือให้ความส าคัญต่อทัศนคตินักเรียนพาณิชย์นาวีของการฝึกภาคทางทะเล ส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการพาณิชย์นาวีไทยและเศรษฐกิจของประเทศ 
    
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวี การฝึกภาคทางทะเล ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. บทน ำ 
  ปัจจุบันปัจจัยภายในและภายนอกประเทศส่งผลให้การจัดการการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจัย
ภายนอกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเพ่ือปรับตัวให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

ส าหรับประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0 
พัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพ่ือให้ประเทศมีศักยภาพมีความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
นานาประเทศ เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ จึงนับว่าการจัดการศึกษาด้านพาณิชย์นาวีมีบทบาท
ส าคัญในการผลักดันนโยบายให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าว 

ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จึงมีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึก
พาณิชนาวี ดังนั้น ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล  ปัจจัยเกื้อหนุน แต่จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา ของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน และวิธีการสอนยังคงเป็นประเด็นที่ส าคัญและ
สมควรน ามาศึกษา เพราะอาจารย์ผู้สอนนอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานบนเรือมีหน้าที่ในการ
น าเรือแล้ว ยังต้องจัดการเรียนการสอนอีกด้วย รวมทั้งงานบริการด้านต่าง ๆ จึงนับว่ามีภาระงานมาก  
ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนของแต่ละคน ยังมีความแตกต่างกันตามความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้หากมี
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนนั้น  จะท าให้ผู้เรียนสามารถรู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ตลอดจนเนื้อหารายวิชา
อย่างเหมาะสม โดยลดเนื้อหาการบรรยาย และเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อการฝึก รวมทั้งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนฝึกคิด
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อย่างเป็นระบบสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ และมีเหตุผลพิจารณาทุก
แง่มุมของปัญหา  

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้    
 2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่มีต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาคร
วิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
            ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น สามารถน าไปตั้งสมมุติฐานดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ 
- ระดับชั้นการศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษา 
- หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือท่ีเข้ารับการฝึก 
 

 
กำรฝึกภำคทำงทะเล 

- จ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทาง
ทะเล 
 
 

ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ที่มีผลต่อ
กำรฝึกภำคทำงทะเลบนเรือฝึกสำครวิสัย 

- ด้านเนื้อหาของหลักสูตร 
- ด้านพฤติกรรม 
- ด้านเทคนิคการสอน 
- ด้านความรู้และความคิดของนักเรียน 
- ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
- ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
5.1 รูปแบบกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย 

            ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนพาณิชย์นาวีชั้นปีการศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย อายุ ระดับชั้น
การศึกษาหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด 
จ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก  

ส่วนที่ 2 แบบประเมินทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 24 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ (Likert scale) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์
นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 5.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าความเข้าใจข้อมูลในแบบสอบถาม มีการ
ชี้แจงอธิบายรายละเอียดและสามารถตอบข้อสงสัยแก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ โดยน าแบบสอบถามที่เสร็จ
สมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่เป็นนักเรียนของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  
 2) น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
       วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป    
 6.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ

ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ 

  (1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับชั้นการศึกษาหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือท่ีผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด จ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก 
 (2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว
แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี 
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้  
  (1) สถิติ t- test และ One-way ANOVA 
             (2) สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 

7. ผลกำรวิจัย   
         ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
          7.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 น้อยที่สุดมีอายุ 
19 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.3  
          ระดับชั้นการศึกษา พบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ระดับชั้นศึกษา ปี 2 – ปี 4 จ านวน
ระดับชั้นละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

หลักสูตรการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรียนหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรนายประจ าฝ่าย
เดินเรือ และหลักสูตรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลเรือ หลักสูตรละ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
          หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด อยู่ในชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

จ านวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก พบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างผ่านการฝึกภาค
ทะเลมาแล้ว 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

7.2 ผลกำรวิเครำะห์ทัศนคติของนักเรียนพำณิชย์นำวีที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำงทะเล 
 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเล 
น าเสนอผลด้วยความถี่และร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 1-2 
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ตำรำงที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

ด้ำนเนื้อหำของหลักสูตร �̅� S.D. แปลผล 

1. เนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียนที่
เข้ารับการฝึก 

4.23 .642 
ส าคัญมาก 

2. เนื้อหาสาระที่ครูฝึกสอน เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย 4.03 .641 ส าคัญมาก 

3. เนื้อหาสาระที่ครูฝึกสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน 3.90 .808 ส าคัญมาก 
4. เนื้อหาหลักสูตร มีหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์และความ
น่าสนใจ 

4.06 .731 
ส าคัญมาก 

ภำพรวม 4.06 .514 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านเนื้อหาของ

หลักสูตรโดยรวมระดับความส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่า S.D. เท่ากับ 0.514 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “เนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียนที่เข้ารับการฝึก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

 
ตำรำงที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึก

ภาคทางทะเล ด้านพฤติกรรม 

ด้ำนพฤติกรรม �̅� S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนเขา้รับการฝึก 3.88 .873 ส าคัญมาก 

2. นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอยา่งสม่ าเสมอระหว่างการฝึก 3.92 .765 ส าคัญมาก 

3. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน นักเรียนสอบถามครฝูึกอยู่เสมอ 3.98 .765 ส าคัญมาก 

4. นักเรียนท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 4.03 .760 ส าคัญมาก 

ภำพรวม 3.95 .614 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านพฤติกรรมโดยรวม

ระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และค่า S.D. เท่ากับ 0.614 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ “นักเรียนท างานตามที่ได้รับมอบหมาย” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
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ตำรำงที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านเทคนิคการสอน 

 ด้ำนเทคนิคกำรสอน  �̅� S.D. แปลผล 

1. ครูฝึกมีการน าเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจเสมอ 3.97 .779 ส าคัญมาก 
2. ครูฝึกมีการยกตัวอย่างประกอบการเรียนท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 4.05 .793 ส าคัญมาก 
3. ครูฝึกมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง การเข้ายาม การฝึกสถานีฉุกเฉิน เป็นต้น 

4.29 .702 
 

ส าคัญมากที่สุด 
4. การสอนบนเรือฝึกมีการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 4.20   

ภำพรวม 4.13 .702 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านเทคนิคการสอน

โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่า S.D. เท่ากับ 0.702 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “ครูฝึกมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

 
ตำรำงที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค

ทางทะเล ด้านความรู้สึกและความคิด 
ด้ำนควำมรู้สึกและควำมคิด �̅� S.D. แปลผล 

1. นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคทางทะเล 4.12 .728 ส าคัญมาก 
2. นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีผลต่อระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบนเรือที่สามารถน าไปใช้ในการสอบตั๋วนายประจ าเรือ 

4.10 .727 ส าคัญมาก 

3. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลเหมาะสมกับช่วงช้ันที่
นักเรียนก าลังศึกษา 

4.07 .821 ส าคัญมาก 

4. นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชา
อาชีพในอนาคต 

4.22 .824 ส าคัญมากที่สุด 

ภำพรวม 4.13 .576 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านความรู้สึกและ

ความคิดโดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่า S.D. เท่ากับ 0.576 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์
ต่อการประกอบวิชาอาชีพในอนาคต” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
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ตำรำงที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน                      

ด้ำนกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนกัเรียน �̅� S.D. แปลผล 

1. แบบทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีตรงตามเนื้อหาท่ีสอน 4.05 .737 ส าคัญมาก 
2. ข้อสอบเน้นความคิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผล 4.04 .746 ส าคัญมาก 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ภาคปฏิบัติและทฤษฎีมาวิเคราะห์
แล้วน าไปใช้ได้จริง 

4.09 .792 
ส าคัญมาก 

4. มีการทดสอบความรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 3.97 .788 ส าคัญมาก 
ภำพรวม 4.04 .591 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านการประเมินการ

เรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่า S.D. เท่ากับ 0.591 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “นักเรียนสามารถน าความรู้ภาคปฏิบัติและ
ทฤษฎีมาวิเคราะห์แล้วน าไปใช้ได้จริง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

 
ตำรำงที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค

ทางทะเล ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน �̅� S.D. แปลผล 

1. การฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพหลักสูตรของศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวีได้ 

4.54 .783 
ส าคัญมาก 

2. การฝึกภาคทางทะเล สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ของหลักสูตร
การศึกษา ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ 

3.90 .704 
ส าคัญมาก 

3. การฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวีในแต่ระดับช่วงช้ันปีได้ 

3.78 .704 
ส าคัญมาก 

4. การฝึกภาคทางทะเลสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ 

4.14 .803 
ส าคัญมาก 

ภำพรวม 4.10 .613 ส ำคัญมำก 

 
จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านการประเมินการ

เรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่า S.D. เท่ากับ 0.613 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “การฝึกภาคทางทะเลสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 ในตอนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ ระดับชั้นการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึก ปัจจัยการฝึกภาคทางทะเลกับตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย  

สมมติฐำนที่ 1 นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับชั้นการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกปรากฏ ผลดังแสดงในตาราง
ที่ 7 - 10 ดังนี้ 

1. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาคร
วิสัยแตกต่างกัน 

 

ตำรำงที่ 7  การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุม่ 3.124 3 1.041 4.976 .002* 
ภายในกลุ่ม 61.941 296 .209   

รวม 65.064 299    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับทัศนคติต่อการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีระดับชั้นกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน 

 

ตำรำงที่ 8  การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับชั้นการศึกษามีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึกสาครวิสัย 

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุม่ 4.719 2 2.359 11.612 .000* 

ภายในกลุ่ม 60.345 297 .203   

รวม 65.064 299    
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 จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับชั้นการศึกษามีทัศนคติต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า  นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เรียนหลักสูตรกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน 
 

ตำรำงที่ 9  การทดสอบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติ
ต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 

ตัวแปรที่ศึกษำ นำยประจ ำเรือ �̅� S.D. t df p-value 

หลักสูตรการศึกษา ฝ่ายเดินเรือ 4.03 0.438 .1.265 298 .207 
ฝ่ายช่างกลเรือ 4.10 0.493  

 
 จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน

พาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.207 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่ เรียน
หลักสูตรการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่ผ่านเข้ารับการฝึกในหลักสูตรกำรฝึกภำคทำงทะเลแตกต่ำงกันมี
ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน 
 

ตำรำงที่ 10  การทดสอบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนพาณิชย์
นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุม่ 4.719 2 2.359 11.612 .000 
ภายในกลุ่ม 60.345 297 .203   

รวม 65.064 299    

 
จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล

ของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่
เข้ารับการฝึกในหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัยแตกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐำนที่ 2 การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 

ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องการฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียน
พาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที ่11 
 

ตำรำงที่ 11  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุเกี่ยวกับการฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficient 

t p-value 

 B Std. Error Beta   
ค่าคงท่ี 3.841 .070  54.904 .000 
จ านวนครั้งท่ีผ่านการฝึก .113 .032 .581 3.500  .001* 
R=0.199  R2 =0.39  Adjusted R2 = 0.36  Standard Error of Estimated=0.458 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 11 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าการฝึกภาค
ทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

 7.3 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก

สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ได้ข้อสรุปที่มีประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจสมควรน ามาอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก

สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านเนื้อหาของหลักสูตรมากที่
เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อเนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนที่เข้ารับ
การฝึก ข้อเนื้อหาหลักสูตร มีหลักการ ทฤษฏี ประสบการณ์และความน่าสนใจ และในข้อเนื้อหาสาระ
ที่ครูฝึกสอน เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่ าที่สุดคือ ข้อเนื้อหา
สาระที่ครูฝึกสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมี
ทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รายงาน
บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พบว่า 
การจัดรูปแบบ และวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาและระดับของผู้เรียน ลด
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การบรรยาย เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน จัดกระบวนการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน
ของอาจารย์ให้สามารถด าเนินการสอนตามหลักการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้มีการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น 

2. ด้านพฤติกรรม ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกข้ อ แต่ที่
นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านพฤติกรรมมากที่เด่นชัดใน 3 อันดับ 
ได้แก่ ในข้อนักเรียนท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน นักเรียนสอบถาม
ครูฝึกอยู่เสมอ และในข้อนักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอระหว่างการฝึก ข้อที่นักเรียน
พาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่ าที่สุดคือ ข้อนักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึก และเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ศึกษาเรื่องรายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในระดับปริญญาตรี พบว่าว่า มหาวิทยาลัยควรจัดหลักสูตรเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปจนถึงขีดสุด 

3. ด้านเทคนิคการสอน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านเทคนิคการ
สอนมากท่ีเด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อครูฝึกมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ  ข้อการ
สอนบนเรือฝึกมีการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และในข้อครูฝึกมีการยกตัวอย่างประกอบการ
เรียนท าให้เข้าใจง่ายขึ้น ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่ าที่สุดคือข้อครูฝึกมีการน าเข้าสู่
บทเรียนให้น่าสนใจเสมอ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับ
มาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยวินัย วีระวัฒนานนท์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความจ าเป็นที่
ต้องปรับตัวของการอุดมศึกษาในศตวรรษที่  21 พบว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควร
จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันดังนี้ 1) เนื้อหาในการ
เรียนการสอนต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับตนเอง ชุมชนและภูมิภาค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การจัดเนื้อหาการเรียนหรือองค์ความรู้ในหลักสูตรแต่ละสาขา
จะต้องบูรณการ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสัมพันธ์กับชีวิตมากยิ่งขึ้น 3) การเรียนการสอน
ต้องมุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยสอดแทรกอยู่ในทุกสาขาวิชาให้มากขึ้น 4)  กระบวนการเรียน
การสอนจะต้องสร้างให้คนมีปัญญา รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล ปรับพฤติกรรมการสอน และมีการ
ตรวจสอบติดตามการท างานของอาจารย์ซึ่งสอดคล้องกับ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย กล่าวว่าการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์นอกจากจะอาศัยกระบวนการ/กลวิธีที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนา โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการ บูรณการคุณธรรมเข้า
กับศาสตร์ของวิชาที่สอน 
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4. ด้านความรู้สึกและความคิด ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด
และระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านความรู้สึก
และความคิดที่เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อนักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาอาชีพในอนาคต ข้อนักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคทางทะเล และในข้อ
นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีผลต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานบนเรือที่สามารถน าไปใช้ในการ
สอบตั๋วนายประจ าเรือ ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่ าที่สุดคือข้อนักเรียนคิดว่า
หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลเหมาะสมกับช่วงชั้นที่นักเรียนก าลังศึกษา และเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย ได้ท าการวิจัยเรื่ององค์การและการจัดการให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็นความคิดท่ีมีความรู้สึกแฝงอยู่ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการกระท า
ต่อสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ทางสังคมนั้น โดยทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้หรือความคิด
(Congnitive) ความรู้สึก (Affective) ซึ่งหมายถึงสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรม และความพร้อมที่จะ
กระท า (predisposition to act)  

5. ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อนักเรียนสามารถน าความรู้
ภาคปฏิบัติและทฤษฎีมาวิเคราะห์แล้วน าไปใช้ได้จริง ข้อแบบทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีตรง
ตามเนื้อหาที่สอน และในข้อข้อสอบเน้นความคิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผล ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวี
มีทัศนคติในระดับต่ าที่สุดคือข้อมีการทดสอบความรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนา การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย” : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น 2) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก 
จากส านักเรียนในกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ที่มีผลการสอบธรรม
ศึกษาในอันดับ 1-5 ของประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,670 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนธรรมศึกษา ทุกระดับช่วงชั้น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในภาพรวม 
ทุกด้านมีความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว พบว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับปาน
กลางเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านวิธีการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน และ
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อันดับสุดท้ายคือ ด้านการวัดผลและการประเมินผล 2) การทดสอบ สมมติฐานโดยการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับ ช่วงชั้น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง 
พบว่า ความคิดเห็น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะความคิดเห็นของการ
จัดการเรียนธรรมศึกษาด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผล 
พบว่า ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น ได้ให้ความคิดเห็นภาพรวมของปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการเรียน
การสอนธรรมศึกษา พบปัญหามีความคล้ายคลึงกัน คือ 1) งบประมาณไม่เพียงพอ 2) ขาดบุคลากรที่
มีความรู้เฉพาะด้าน 3) ขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) ขาดการประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในภาพรวม ดังนี้1) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ ของการเรียนธรรมศึกษา 2) ขอความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เป็น
รูปธรรมและเน้นประสิทธิภาพของการจัดการ 3) ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควร
เน้นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษาและควรจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและงานวิจัยของ พิทักษ์ ลีนาลาด ได้ท าวิจัยพบว่าปัญหาการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่มีทัศนคติหรือความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะครูสอน
ถ่ายทอดไม่ดี จึงท าให้รู้สึกเบื่อและไม่อยากที่จะเรียน ดังนั้น จึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคได้ ดังนี้ 1) ครูสอนขาดเทคนิคและวิธีการในการสอน และสอนแบบบรรยายมากเกินไป จึง
ท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 2) ครูสอนใช้สื่อในการสอนน้อย
เกินไปหรือแทบไม่ได้ใช้สื่อในการสอนเลย 

6. ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านเนื้อหาของ
หลักสูตรมากท่ีเด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ ข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ และในข้อการฝึกภาคทางทะเล สะท้อนจุดเด่น 
จุดด้อย ของหลักสูตรการศึกษา ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติใน
ระดับต่ าที่สุดคือ ข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีใน
แต่ระดับช่วงชั้นปีได้ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก
ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของไชยยศ เรืองสุวรรณ  ได้ท าการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการ
สอน การออกแบบและพัฒนา ได้ให้แนวคิดถึงหลักการออกแบบการสอนไว้ว่า ต้องเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียน สร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเอง และต้อง
ให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ า ๆ หรือฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญการ  



 
 

189 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จ าแนกตามอายุ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  พบว่า  มีค่า p-value เท่ากับ
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มอีายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของการ
ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จ าแนกตามระดับชั้นการศึกษา ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-
value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีระดับชั้นการศึกษา
แตกต่างกันมทีัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จ าแนกตามหลักสูตรการศึกษาระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-
value เท่ากับ 0.207 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เข้ารับการฝึกในหลักสูตร
การศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่แตกกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จ าแนกตามหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เข้ารับการ
ฝึกในหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
แตกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระวัฒน์ ศิริบัติ ได้ท า
การวิจัยเรื่อง บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า 
บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการวางแผน 
เปรียบเทียบบทบาทของครูจ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
นักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 ค่า p-value เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  

 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงจากผลการวิจัยและจากทัศนคติของ

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
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1. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ควรจัดท าหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนพาณิชย์นาวีให้มี
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยตาม IMO Model Course ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานขององค์การทางทะเล
โลก โดยหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีเอง เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของเนื้อหาที่เรียนและเนื้อหาที่น าไปใช้ในการฝึกภาคาง
ทะเล พร้อมทั้งการจัดประชุมให้แก่ครูฝึกท่ีท าการสอนบนเรือกับอาจารย์ประจ าภาควิชา ก่อนจะออก
ฝึกภาคทางทะเลในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้การฝึกภาคทางทะเลนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
การสอนของครูฝึกบนเรือจะได้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยให้การฝึกภาคทางทะเลเกิดผลที่
น่าพึงพอใจหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ติดตาม ประสานงาน และคอยช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกภาคทาง
ทะเลของนักเรียนพาณิชย์นาวี โดยเฉพาะการจัดท าข้อมูล Big Data เก็บข้อมูลสถิติส าคัญต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการฝึกภาคทางทะเลต่อไป  
  3. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน มีการ
สนับสนุนให้ครูฝึก อาจารย์ประจ าภาควิชาและนักเรียนพาณิชย์นาวีผลิตสื่อการเรียน การสอนขึ้ นใช้
เอง พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนเป็นประจ า เพ่ือให้การฝึกภาคทางทะเลมีความ
น่าสนใจและทันสมัยตามการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  
  4. ควรมีการประสานงานระหว่างกลุ่ม ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเข้าไป
ปฏิบัติงานในเรื่องของการวัดผล/ประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในอนำคต 
1. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึก

ภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี 
2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก

สาครวิสัย ในหลายๆมิติ 
3. ควรศึกษาแนวทางแก้ไขการฝึกภาคทางทะเลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 

อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยงำนปฏิบัติกำร  

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 

นิธิภัทร บุญหนา* 

บทคัดย่อ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่ อนให้องค์กรต่าง ๆ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ดีการที่องค์กรจะสามารถรักษา
ทรัพยากรที่มีความรู้ความสามารถไว้กับองค์การได้นั้นต้องอาศัยแรงจูง ใจด้านต่าง ๆ มาจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ จนท าให้องค์กรเติบโตได้ อย่าง
ยั่งยืนต่อไป โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างคือพนักงานสังกัดสาย
งานปฏิบิการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จ านวน 400 คน 
  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จบปริญญา
ตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส อายุงาน 1-10 ปี โดยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุด
ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้าน
ความส าเร็จในงาน ตามล าดับ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานสูงสุด 
 
ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ์ ทรัพยากรบุคคล สายปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

1. บทน ำ 
        ปัจจุบันการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกองค์การ ที่ท าให้องค์กรเติบโต และ
เจริญก้าวหน้า โดยสิ่งที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์การประกอบไปด้วยหลายปัจจัยอาทิเช่น เงิน
ลงทุน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลือนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรตั้งไว้ ทรัพยากรที่ส าคัญที่จะขาด

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: nitipat.bunna@gmail.com 
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ไม่ได้นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น 
ผู้บริหารต้องแน่ใจว่าทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงาน ที่องค์กรมีนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัฒน์ ในปัจจุบันได้กล่าวว่า ทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์นั้น นอกจากการที่
องค์การจะหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาในองค์การแล้ว โดยการที่จะจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งามตามแผนกลยุทธ์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจะต้องสร้างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ที่
จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจะสร้างเสริมพนักงานให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างเต็มที่  

 ปัจจัยการจูงใจ (Motivation) ที่ จะสามารถจูงใจพนักงานให้ท างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การสร้างความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรู้สึกเป็นเกียรติในสังคม ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือนร่วมงานที่ดี หรือแม่แต่บรรยากาศในการท างาน จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจต่าง  ๆ มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร  

สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นสายงานที่มีจ านวนพนักงานมาก ซึ่งถือได้
ว่าเป็นก าลังส าคัญท่ีขับเคลื่อนองค์กรที่ส าคัญ ดังนั้นหากพนักงานสายงานปฏิบัติการ มีการปฏิบัติงาน
ที่เต็มก าลังความสามารถ ก็จะท าให้ธนาคารในภาพรวมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วย ดังนั้นหากทราบ
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ ก็จะสามารถน าไปพัฒนา
แรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ                     

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 

3. วิธีกำรศึกษำ  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทฤษฎีที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาอาทิ
เช่นทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hiererchy of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ
ของเฮอร์ ซ เบิ ร์ก  (Herzberg) ทฤษฎี  Acquired–need ของ McClelland ทฤษฎี  ERG ของ 
Alderfer ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) ของ J. Stacy Adams เป็นต้น โดยผู้ศึกษาได้น า
ทฤษฎีที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาท าการวิจัย โดยได้ก าหนดตัวแปรใน
การศึกษา ในครั้งนี้ซึ่งตัวแปรอิสระ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุ และอายุงาน 2) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความส าเร็จใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

            ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม   
                                                                                               
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานสังกัดสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จ านวนทั้งสิ้น 400 รายและใช้
วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท า
การประมวลผลและแปรผลต่อไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. ระดับการศึกษา 
3. ต าแหน่งงาน 
4. อายุ  
5. อายุงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน  
2. การได้รับการยอมรับนับถือ  
3. ความรับผิดชอบ  
4. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปัจจัยค้ ำจุน 
6. ค่าตอบแทน  
7. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
8. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
9. ความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน 
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5. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี 5.1  แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

          ชาย 168 42.0 
          หญิง 232 58.0 

รวม 400 100.0 
2. ระดับกำรศึกษำ   
          ต่ ากว่าปริญญาตร ี 11 2.8 
          ปริญญาตร ี 245 61.2 
          ปริญญาโท 142 35.5 

          ปริญญาเอก 2 .5 
รวม 400 100.0 

3. ต ำแหน่งงำน   
         เจ้าหน้าท่ี 82 20.5 

         เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 151 37.8 
         หัวหน้าส่วน 93 23.3 
         หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมยอ่ย 13 3.3 
         รองผู้อ านวยการฝ่าย 27 6.8 
         รองผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บรหิารงาน 11 2.8 
         รองผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บรหิารทีมย่อย 15 3.8 
         ผู้อ านวยการฝ่าย 4 1.0 

         ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย 2 0.5 
         ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้ริหารฝ่าย 2 0.5 

รวม 400 100.0 
4. อำยุ   
         20-30 ปี 70 17.5 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

         31-40 ปี 111 27.8 
         41-50 ปี 70 17.5 

         51-60 ปี 147 36.8 
         61-70 ปี 2 0.5 

รวม 400 100.0 
5. อำยุงำน   
         1-10 ปี 156 39.0 

         11-20 ปี 44 11.0 
         21-30 ปี 140 35.0 
         31-40 ปี 60 15.0 

รวม 400 100.0 

 
5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

ตำรำงที่ 5.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านความส าเรจ็ในงาน 4.12 0.73 มาก 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.99 0.76 มาก 
ด้านความรบัผิดชอบ 4.00 0.81 มาก 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 3.94 0.81 มาก 

ด้านค่าตอบแทน 3.76 0.83 มาก 
ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.69 0.89 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.73 0.85 มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.15 0.74 มาก 
ด้านความมั่นคงปลอดภยัในการท างาน 4.23 0.74 มากที่สุด 

 

6. สรุป อภิปรำยผล และข้อแสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานสังกัดสายงานปฏิบัติการ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 
และมีอายุงานระหว่าง 1-10 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
 จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้เป็นผลส าเร็จเสมอ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มี
เกียรติ และได้รับการยอมรับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และได้รับมอบหมายงานที่มีความส าคัญเสมอ อยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
 3) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีความรู้สึกรักงานที่รับผิดชอบอยู่ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา ได้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญ สร้างคุณค่า สร้าง
ประโยชน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 และได้รับผิดชอบงานที่มีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 
 4) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานที่ท าเป็นงานที่มีความถนัด 
หรือสามารถท าได้ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น ระหว่างการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และงานที่รับผิดชอบ
เป็นงานที่ท าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
 5) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ สามารถท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา เงินเดือนที่ได้รับจากการท างาน
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.65 และเงินเดือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับความเหนื่อยยากของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
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 6) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พอใจในต าแหน่งงาน เมื่อเทียบกับ
เพ่ือนร่วมงานที่มีอายุใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และงานที่ปฏิบัติอยู่ท าให้มีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 7) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สภาพแวดล้อมภายในที่ท างาน
เหมาะสมและท าให้มีความสุขในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา 
สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
และเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 
 8) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
รองลงมา ที่ท างานมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
 9) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท างานอยู่ใน
องค์กรที่มีความม่ันคง อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา องค์กรให้ความมั่นคงใน
อาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และสภาพแวดล้อมในองค์กรท าให้รู้สึกปลอดภัย
ในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

การทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน 
 1.1 พนักงาน ที่มีเพศที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไม่แตกต่างกัน 
 1.2 พนักงาน ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จในงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 1.3 พนักงาน ที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับการ
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ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านค่าตอบแทน และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4 พนักงาน ที่มีอายุที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านค่าตอบแทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 1.5 พนักงาน ที่มีอายุงานที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ      
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

6.2 กำรอภิปรำยผล 
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

 1) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า พนักงานมีการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของความส าเร็จในงาน และมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้เป็นผลส าเร็จเสมอ            
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
แล้วท าให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะน าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอก
เพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พา
ลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพ่ืน
ฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว  
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า พนักงานรู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา และได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ได้รับมอบหมายงานที่มีความส าคัญเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พชรพร ครอง
ยุทธ (2549) พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคลทุ่มเทแรงกายแรงใจแล ะแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพ่ือสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 3) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า พนักงานมีความรู้สึกรักงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญ สร้างคุณค่า สร้าง
ประโยชน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร อีกทั้งได้รับผิดชอบงานที่มีความ
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น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า 
การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วท าให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพ่ือจะน าไปสู่
จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บุศรา เตียรบรรจง (2546: 12) พบว่า หมายถึง สิ่งจูงใจหรือสิ่งที่
กระตุ้นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็ม ใจ 
พร้อมใจ และพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า พนักงานได้ท างานที่มีความถนัด ซึ่งสามารถท าได้ดี อีกท้ังยังมีความเป็นอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น ระหว่างการปฏิบัติงาน และงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ท าให้มีโอกาสใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจียมจิตร ศรีฟ้า (2545: 12) พบว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอย่างหนึ่งออกมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพ่ือสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 5) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า พนักงานได้รับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ สามารถท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งเงินเดือนที่ได้รับ
จากการท างานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความเหนื่อยยากของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า การน า เอา
ปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพ่ืนฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจ
ในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า 
การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วท าให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพ่ือจะน าไปสู่
จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้  
 6) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า พนักงานพอใจในต าแหน่งงาน เมื่อเทียบกับเพ่ือนร่วมงานที่มีอายุใกล้เคียงกัน อีกทั้งยัง มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ท าให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพ่ือสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จได้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พชรพร ครองยุทธ (2549) พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคล ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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 7) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า พนักงานมีสภาพแวดล้อมภายในที่ท างานเหมาะสมซึ่งท าให้มีความสุขในการท างาน 
อีกทั้งยังเอ้ืออ านวยต่อการท างาน และเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้
ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าแล้วท าให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะน าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือ
ภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พาน
ทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่า
บุคคลต่างก็มีพ่ืนฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง
อยู่ก่อนแล้ว 
 8) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มี พบว่า เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือและร่วมมือกันในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
เดียวกัน อีกทั้งที่ท างานมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่ วนตัว 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุศรา เตียรบรรจง (2546: 12) พบว่า สิ่งจูงใจหรือสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ พร้อมใจ และพึงพอใจ
ที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจียมจิตร ศรีฟ้า (2545: 12) พบว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใด
อย่างหนึ่งออกมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 9) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า พนักงานท างานอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคง ซึ่งองค์กรให้ความ
มั่นคงในอาชีพ และสภาพแวดล้อมท าให้รู้สึกปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ขวัญจิรา ทองนา (2547: 13) พบว่า ปัจจัยหรือสิ่ง ต่าง ๆ ที่มากระตุ้นหรือชักน าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า 
การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพ่ืนฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้
ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
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 1) ผู้บริหารควรใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนในตัวของบุคลากรโดย
จะต้องศึกษาและพิจารณาถึงความต้องการแรงจูงใจ และความคาดหวังของบุคลากรอย่างถึงต้องและ
ชัดเจน เพื่อจะได้สร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างสิ่งจูงใจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบุคลากรของ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 2) ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3) ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน                     
การปรึกษาหารือเรื่องสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย

งานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
วางแผนและมีการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
  2) ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ในการวิจัย ที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่
ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดสมุทรสำคร* 

นิรันดร์ แสงสุขเอ่ียม† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 53 ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 หลังจากหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อช าระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45 รายได้
อ่ืน ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็นร้อยละ 26.5 เงินออมต่อเดือนไม่มี คิดเป็นร้อยละ 51.50  

1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.11) 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.55) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.76) 

2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 87.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
รถยนต์ และจักรยานยนต์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 59.2 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 58.5  

3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สินรวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระ
หนี้สินมาก ระหว่าง 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 (2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็น
ร้อยละ 78.56 แหล่งหนี้สิน ที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากท่ีสุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครจูงัหวัด
สมุทรสาคร” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑติ ปีการศึกษา 
2561 
† นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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18 น้อยที่สุด คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่า
สองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การ
น าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ล าดับที่ 3 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.5 น้อยที่สุด คือ 
การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของ
การเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 11.3 (4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครู
ส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 และน้อยที่สุด 
ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อน
ช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 
และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 (6) สภาพรายรับกับ
รายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5 
 4) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.95) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) 
ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.69) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅� = 3.11) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร             
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดย
มีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควร
จดัสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ 
ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
 

1. บทน ำ 
ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง

ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
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การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 
797,507คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
144,875 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478,028 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 150 ,449 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ 
จ านวน 1,544 คน (รวมบุคลากรทุกประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และ
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สังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 24) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก    
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 
4) เพ่ือซื้อหุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จ าเป็นอื่น ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การด าเนินการช่วยเพ่ือนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
ก าไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”  

ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
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ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์  อินทุวงศ์, 2554) 
อีกทั้ ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา         
วิยาภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์
ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ ผ่อน
ช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพ่ืองานสังคมสังสรรค์, สร้าง
ฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ีน้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นต้องใช้รถก็
จะท าให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่ องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ใช้จ่ายเกินตัว ท าให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน 4) 
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ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนทีจ่ะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555 
โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้โครงการเงินกู้  ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130 ,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 

อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
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แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของคร ูและสาระท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์  
 

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการคร ู

 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  

 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร 
ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการเลือก พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู
เอกชน ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น  4,343 คน (ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, 
2560) โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  

ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร” ครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ (1) ขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย (2) ระเบียบวิธีการวิจัย 

6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่

ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้ สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และทางไปรษณีย์ 
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ 
(ท่ีท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการ
ในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่า
น้ าหนัก 3 ระดับน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
รายขอ้แล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากที่สุด 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/ Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
ระดับเงินเดือน  อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 256 64.0 

   2) หญิง 144 36.0 
2. อำย ุ   
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   96 24.0 
   2) 31- 40 ปี 168 42.0 
   3) 41-50 ปี 102 25.5 
   4) 51 ปีขึ้นไป 34 8.5 
3. สถำนภำพ   

   1) โสด   212 53.0 
   2) สมรส 146 36.5 

   3) แยกกันอยู ่  28 7.0 
   4) หย่าร้าง 14 3.5 

4. วุฒิกำรศึกษำ   
   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 43 10.8 
   2) ปริญญาตรี 242 60.5 

   3) ปริญญาโท    86 21.5 
   4) ปริญญาเอก 29 7.2 

5. ระดับเงินเดือน   
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  60 15.0 

   2) 15,001-20,000 บาท 155 38.8 
   3) 20,001-25,000 บาท 69 17.3 
   4) 25,001-30,000 บาท 37 9.3 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 79 19.8 
6. อำยุรำชกำร   

   1) ต่ ากว่า 5 ปี  85 21.3 
   2) 5 - 10 ปี 161 40.3 

   3) 11 - 15 ปี   71 17.8 
   4) 16 - 20 ปี 39 9.8 

   5) มากกว่า 20 ปี 44 11.0 
7. สถำนะทำงกำรเงิน   
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สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 58 14.5 
   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 160 40.0 

   3) มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  182 45.5 
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน   
   1) ไม่มี 58 14.5 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
44 
69 
33 
54 
106 
36 

 
11.0 
17.3 
8.3 
13.5 
26.5 
9.0 

9. เงินออมต่อเดือน   
   1) ไม่มี     
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001-5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

206 
 

30 
140 
24 

51.5 
 

7.5 
35 
6 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 
1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 36  
2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา

คืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.5  
3) สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ 

มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ น้อยที่สุดมีสถานภาพเป็นหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.5 
4) วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

60.5 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 7.2 

5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.8 อันดับที่ 2 มีระดับมากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 อันดับที่ 3 ระดับ
เงินเดือน 21,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.3 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือน 25,001 - 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 
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6) อายุราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.3 รองลงมามีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 
16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.8 

7) สถานะทางการเงิน หลังจากหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมามีเงินเดือนแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอด
เดือน คิดเป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 14.5  

8) รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมา ไม่มีรายได้อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.5 ส่วนน้อยมีรายได้อ่ืน ๆ 
และน้อยที่สุดมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน 4,001-6,000 คิดเป็นร้อยละ 8.3 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.5  
ส่วนน้อยมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีเงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อเดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 น้อย
ที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
  7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
  1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ 
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

4.11 
4.12 
4.08 
4.17 
4.11 

0.861 
0.891 
0.882 
0.872 
0.887 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.11 0.8786 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
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  2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 
เช่ือว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนช้ันทางสังคม 

3.39 
 

3.45 
 

3.59 
 

3.61 
 

3.71 
 

1.085 
 

1.098 
 

1.015 
 

1.054 
 

1.075 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.55 1.065 มำก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ และการได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  3) ค่ำนิยมทำงสังคม 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

3.85 
3.67 

0.916 
0.901 

มาก 
มาก 
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3 
 
4 
5 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนท่ัวไป 
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

3.77 
 

3.78 
3.77 

0.931 
 

0.908 
0.976 

มาก 
 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.76 0.926 มำก 

 
จากตารางที่  4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของ

ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 49 12.3 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - จักรยานยนต์  

351 
95 
12 

87.8 
23.8 
3.0 

2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 56 14.0 
   2) 4,001-10,000 บาท  237 59.2 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 107 26.8 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 234 58.5 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย 12 3.1 
   3) ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก 126 31.5 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

14 
5 

3.5 
1.3 

  
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 49 โดยมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ มี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14   

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 
58.5 อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ญาติ 
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เพ่ือน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอันดับที่ 4 คือ เกรงว่าจะไม่ทันสมัย คิดเป็น
ร้อยละ 3.1  

ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 41 10.3 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000 บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
89 
97 
84 
39 
50 

 
22.3 
24.3 
21.0 
9.8 
12.5 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 222 55.4 
   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

44 
15 
40 
72 
7 

11.0 
3.8 
10 

18.0 
1.8 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  32 8.0 
   2) มี   
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

37 
7 
26 
24 
1 
1 
3 

9.3 
1.8 
6.5 
6.0 
0.3 
0.3 
0.8 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  29 7.2 
   2) มี 
          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   

 
79 

 
19.8 
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - 5,001-10,000 บาท 
          - 10,001-15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

161 
64 
67 

40.3 
16.0 
16.8 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  36 9.0 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6 - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
139 
136 
27 
62 

 
34.8 
34.0 
6.8 
15.5 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 127 31.8 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 182 45.5 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 91 22.8 

 
ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 และ 

ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ 50,001-100,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 อันดับที่ 2 คือ ต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 อันดับที่ 3 คือ 
100,001-500,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ 
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 18 
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 11 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 10 อันดับที่ 4 คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 3.8 และแหล่งหนี้สินที่น้อย
ที่สุดคือบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.8 
  ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 9.3 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 6.5 อันดับที่ 3 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสาเหตุการเกิด
หนี้สินน้อยที่สุดคือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง และการน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 อันดับที่ 2 คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิด
เป็นร้อยละ 0.8 และอันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.3 อันดับที่  2 คือ ต่ ากว่า 5 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 
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15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10,001-
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 
  ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.8 อันดับที่ 2 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.5 
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 
  ส าหรับ สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 อันดับที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอันดับที่ 3 
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด

สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
              ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย 
ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

3.10 
2.97 
2.98 
2.95 
2.77 

1.065 
1.111 
1.086 
1.134 
1.227 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.95 1.124 ปำนกลำง 

  
จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน

ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 8  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ 
ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน 

2.92 
2.79 

1.137 
1.120 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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3 
4 
5 

รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อยๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา 

2.79 
2.77 
2.86 

1.126 
1.141 
1.104 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.86 1.125 ปำนกลำง 

  
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม 
ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.91 
2.73 
2.64 
2.59 
2.61 

1.140 
1.134 
1.072 
1.123 
1.141 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.69 1.122 ปำนกลำง 

 
  จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 10  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ูด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ 
ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
 

ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค 

3.05 
3.02 
3.00 
3.23 

 

1.124 
1.226 
1.191 
1.183 

 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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5 อื่น ๆ 3.25 1.214 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.11 1.187 ปำนกลำง 

 
  จากตารางที่ 4 - 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวนข้าราชการครู
ทั้งหมด 4,343 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมาก
ที่สุดคือ 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 มูลเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สิน
เนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยสาเหตุการ
เป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่เป็น
หนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงินที่เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ
เงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณ
ตน แต่ในภาพรวมจ านวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนช าระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปาน
กลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่ เป็นหนี้ ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง 

 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้น าข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ข้อตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
  1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร 

2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร 

ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4,343 คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร Yamane 

ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.84  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google 
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์

โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้  
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดสมุทรสำคร 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 64 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53 
ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
เมื่อช าระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน มี
คิดเป็นร้อยละ 26.5 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 51.50  

ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.55) 
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ
87.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ และจักรยานยนต์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.2 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 58.5  

ค. สภำวะหนี้สิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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1) ภาวะหนี้สินรวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระหนี้สินมาก ระหว่าง 
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,000-1,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8  

2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 78.56 แหล่งหนี้สิน ที่ข้าราชการ
ครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 18 น้อยที่สุด คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ
ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ล าดับที่ 3 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.5 น้อยที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่า
สองเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 11.3 

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-
15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16  

5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.8  

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5 
 ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.95) ด้านจิตใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.69) 
ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.11) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
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ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 
ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารของรัฐ และสินเชื่อ

ของคุรุสภา โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสอง
แหล่ง สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแส
สังคมด้านวัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้าน 
รถยนต์ เครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้
เพราะผ่อนช าระบ้านที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2 ) ด้านค่านิยม 
ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการโดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ 
จากการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) 
ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความ
คิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมาก
ที่สุดในด้านรายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สินสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความต้องการทางด้านสรีระ 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการน าไปลงทุน
ท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบสามารถ
จ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้
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เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญของการศึกษาและทางองค์การ
ควรให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะ
ได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมา
พัฒนาระบบงานต่อไป 2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ 
ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและแรงจูงใจของตัวบุคคล 
อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร  มีข้อเสนอแนะ

เชิงปฏิบัติดังนี้  
1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา

ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู

ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  

4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
3) การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ระหว่างข้าราชการครูและ

ข้าราชการพลเรือนทั่วไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจเลอืกใช้บริกำรธนำคำรกรุงศรีส ำนกังำนใหญ่
ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 

นุชนาฎ อุทัยทันศ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยศึกษาปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 110 ตัวอย่าง และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ตามความมุ่งหมายของการศึกษา โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานใน
ส่วนการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่
ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีสถานภาพโสด  
คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.4 อาชีพ
เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไป 
คิดเป็นเป็นร้อยละ 35.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน  

ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 5 อันดับแรก 
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจดัการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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และบริการของธนาคารเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เรื่องธนาคารมีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่
สินเชื่ออ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหาให้อย่างดี ปัจจัยด้านราคาเรื่อง
อัตราดอกเบี้ย ตามล าดับ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก่ผู้บริหารของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาหรือผู้ประกอบการธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย
ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินการให้บริการสินเชื่อของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดในปี 2562 
 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ธนาคารกรุงศรี การกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
 

1. บทน ำ 
ที่อยู่อาศัย ถือเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อถึงวัยและมีรายได้ที่เหมาะสม ผู้คนจึงมองหา

แหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงให้กับชีวิต ผู้ที่มีรายได้เพียงพอก็อาจจะซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ แต่ผู้
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด ก็จ าเป็นที่จะต้องมองหาสถาบันการเงินเพ่ือที่จะขอ
สินเชื่อเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัยจึงเป็นภาค
เศรษฐกิจที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็น
สินเชื่อที่มีหลักประกันรองรับ สถาบันการเงินจึงมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่ อประเภทนี้เนื่องจากมี
ความเสี่ยงค่อนข้างต่ ากว่าสินเชื่อประเภทอ่ืน โดยปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ก็จะผันแปร
ตามภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันที่การให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีแนวโน้ม
ลดลง อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยกดดัน เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ  
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ฯลฯ ปัจจัยลบเหล่านี้ ล้วนส่งผล
กระทบต่อตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหนึ่งในปัจจัยกดดันที่ส าคัญ คือ ประเด็น
ด้านคุณภาพหนี้ ซึ่งน่าจะท าให้ผู้ประกอบการใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวังต่อเนื่อง      
โดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ประจ าที่มีฐานรายได้สูง และวงเงินสินเชื่อที่สูงกว่า 3 ล้านบาท เป็นต้น 
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลดีต่อการใช้บริการของผู้ที่ต้องการซื้อที่
อยู่อาศัย เพราะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพ่ือแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาด     

ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ของสถาบันการเงินต่างๆในภาพรวม 
ได้มีการชะลอตัวลง โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 มีการขยายตัว ร้อยละ 6 จากปีก่อน ซึ่งชะลอตัวลงจาก
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ร้อยละ 7 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 ข่าวอสังหาริมทรัพย์ (2561) ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2561 
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจะเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่เป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น       
โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ อาจจะหันมามุ่งเน้น กลุ่มลูกค้าศักยภาพ ซึ่งแต่ละธนาคารจะต้องหาวิธีการ
ที่ช่วยคัดกรองให้ได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดหนี้ค้างช าระ ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2561 จึงน่าจะได้เห็นภาพของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่หันมาท าการตลาดเชิงรุกเพ่ิมขึ้น เป็นผลท าให้
เกิดการแข่งขันในตลาดรุนแรงมากขึ้นไปด้วย ซึ่งแต่ละธนาคารก็ออกกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือปรับตัวและ
รักษาหรือเพ่ิมระดับ ส่วนแบ่งทางการตลาด จากสภาวะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา 
กลยุทธ์ด้านการบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านดิจิตัล กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลดน้อยลง ท าให้แต่ละ
ธนาคารต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือน ามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมขีดการแข่งขันให้มากขึ้น เมื่อลูกค้ามี
ตัวเลือกที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย น่าจะเป็นกุญแจส าคัญ ที่จะท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาเพ่ือก าหนดนโยบายในการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินการให้บริการสินเชื่อของ
ธนาคาร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ในปี พ.ศ. 2562 
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
        ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการขอยื่นกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและได้รับการอนุมัติกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผู้วิจัยเป็นหัวหน้าทีม จ านวน 150 ราย ส่วนขนาดตัวอย่าง 
ค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
110 ราย จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดย
วิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามแบบเป็น paper 
จ านวน 66 ราย และโทรสัมภาษณ์ จ านวน 44 รายและน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานในส่วนการทดสอบ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ด้านบุคลากร 

- ด้านกระบวนการ 

- ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร

ธนำคำรกรุงศรีส ำนักงำนใหญ่

ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้   

4.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดย
แบ่งออกเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.8 และเพศหญิง ร้อยละ 48.2 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด     
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 76.4 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน    
คิดเป็นร้อยละ 62.7 ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไปเป็น
ร้อยละ 35.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

4.2 ปัจจัยหลักด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระจ านวน
ทั้งสิ้น 18 ตัวแปร พบว่าตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 5 อันดับแรกนั้น โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ในเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ปัจจัยด้าน
บุคลากร เรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถหา
การแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องธนาคารมีความ
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
ปัจจัยด้านบุคลากร ในเจ้าหน้าที่สินเชื่ออ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหา
ให้อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” และ
ปัจจัยด้านราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”  

ส าหรับปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่ าสุดจากการตอบแบบสอบถาม ของ
กลุ่มตัวอย่าง 5 อันแรก โดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพการ
ออกแบบและตกแต่งของส านักงานหรือสาขาต่าง ๆ ของธนาคารมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัยด้านการส่งเสริม ในเรื่องมีการ
ส่งเสริมการขายอย่างสม่ าเสมอ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม มีการแจกบัตรก านัลหรือของที่ระลึก
ให้กับลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัย
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีสาขาที่ให้บริการ ประมาณ 644 สาขาทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่ อยู่อาศัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการ
แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” และ ปัจจัยด้านกระบวนการ ในเรื่อง สามารถท าธุรกรรม
ได้เอง ผ่านทางแอปพลิเคชั่นในมือถือ เพ่ือช าระเงินต้น เช็คยอดเงินกู้คงเหลือหรือดอกเบี้ยคงค้าง       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) สามารถสรุปผล
การศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้  

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของของธนาคารมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถหาการแปลค่าจาก ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” 

ปัจจัยด้ำนรำคำ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สามารถทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องช่องทาง
การยื่นกู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 สามารถหาการแปลค่าจาก
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการแปลค่า
จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของ เจ้าหน้าที่สินเชื่อมี
ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของ มีความรวดเร็วใน
การอนุมัติสินเชื่อมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 สามารถหาการแปลค่า จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ 
“มาก” 

ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่สินเชื่อมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้
อยู่ในระดับ “มาก”  

4.3 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ พบว่าโดยเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อ
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เพ่ือที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากหรืออาจจะเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้บริการเท่ากับ 4.06       

4.4 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 

สมมติฐำนที่ 1 (H1) : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่าระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 2 (H2) : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า รายได้เฉลี่ย
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน 

4.5 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 

สมมติฐำนที่ 3 (H3) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 4 (H4) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่าปัจจัยด้านราคาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่
อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 5 (H5) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 6 (H6) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 7 (H7) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่
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แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 8 (H8) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงาน
ใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 9 (H9) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Multiple Regression พบว่า ค่า Beta ที่ได้มีค่าบวกทั้งหมด
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยในทิศทางที่เป็นบวก  
 

5. สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย  

5.1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย จ านวน 57 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 อันดับที่สอง คือ อายุระหว่าง 
21-30 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อันดับที่ 3 คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 อันดับสุดท้าย คืออายุระหว่าง 41 -50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 อันดับที่สอง คือ
สถานภาพสมรสจดทะเบียน/ไม่จดทะเบียน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 อันดับสาม
สถานภาพหย่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 อันดับสุดท้ายสถานภาพหม้าย จ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.4 อันดับสอง คือ สูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาโท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 อันดับสุดท้าย คือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 อันดับสุดท้าย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.7 อันดับที่สองคืออาชีพอิสระจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  อันดับสุดท้ายคืออาชีพ
ข้าราชการและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีจ านวน 9 คน เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 8.2 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 อันดับที่สอง



 
 

241 
 

อยู่ที่ 30,000-40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อันดับสาม 20,001 -30,000 
บาทขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 อันดับสุดท้าย 10,001 -20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

5.1.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ด้วยการแบ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ออกเป็นตัวแปรอิสระจ านวนทั้งสิ้น 18 ตัวแปร 
ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ของธนาคารตรงความต้องการ 
- ธนาคารมีความน่าเชื่อถือ 
- ธนาคารมีบริการหลังการขายหรือ call center ตลอด 24 ชม 
ปัจจัยด้ำนรำคำ 
- ค่าธรรมเนียมในการให้บริการในการขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
- อัตราดอกเบี้ย 
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
- ช่องทางการยื่นกู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
- มีสาขาที่ให้บริการ ประมาณ 644 สาขาทั่วประเทศ   
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
- มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง

สม่ าเสมอ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media  
- มีการส่งเสริมการขายอย่างสม่ าเสมอ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม มีการแจก

บัตรก านัลหรือของที่ระลึกให้กับลูกค้า 
ปัจจัยด้ำนบุคคล 
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็น

อย่างดี 
- เจ้าหน้าที่สินเชื่ออ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหา

ให้อย่างด ี
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 
- ขั้นตอนในการยื่นกู้สามารถท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ไม่

มากเกินไป 
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- สามารถท าธุรกรรมได้เอง ผ่านทางแอปพลิเคชั่นในมือถือ เพ่ือช าระเงินต้น เช็ค
ยอดเงินกู้คงเหลือหรือดอกเบี้ยคงค้าง 

- ความรวดเร็วในการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่สินเชื่อส าหรับ
ค านวณ วงเงินกู้และอัตราการผ่อนของลูกค้าได้ทันที 

- มีความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 
- การออกแบบและตกแต่งของส านักงานหรือสาขาต่าง ๆ ของธนาคารมีความ

สวยงาม 
- เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ 5 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยมากที่สุด เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
คือ  

1. ปัจจัยด้านบุคลากร ในเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารเป็นอย่างดี 

2. ปัจจัยด้านบุคลากร เรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องธนาคารมีความน่าเชื่อถือ 
4. ปัจจัยด้านบุคลากร ในเจ้าหน้าที่สินเชื่ออ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและยินดี

แก้ไขปัญหาให้อย่างด ี
5. ปัจจัยด้านราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ย 

หมำยเหตุ อันดับที่ 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 
 

จากผลการวิเคราะห์ 5 อันดับแรก ของปัจจัยอิสระ พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร ทั้ง 3 ปัจจัย    
มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยด้านบุคลากรน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ทาง
ธนาคารควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

5.1.3 กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ส ำนักงำนใหญ่ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากหรืออาจจะเลือกใช้บริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 

5.1.4 กำรทดสอบสมมติฐำน 
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1) ด้านประชากรศาสตร์ใช้การวิเคราะห์แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-
ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกันและรายได้เฉลี่ย
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน 

2) ด้านส่วนประสมทางการตลาดใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งหมด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place/Channel Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร
หรือบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีส านักงานใหญ่
ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน  

5.2 ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรี

ส านักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกอบการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยสามารถน าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่
อาศัย 

5.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนวิจัยในครั้งต่อไป 
ควรศึกษาจากประชากรที่มากกว่า 400 ตัวอย่างขึ้นไป เพ่ือลดความแปรปรวนจากความ

คลาดเคลื่อนการวัดตัวแปรให้มีค่าต่ าสุด (to minimize the error) เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ 
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แนวทำงกำรพัฒนำอำสำสมัครต ำรวจบ้ำนในกำรป้องกันอำชญำกรรมเขต
พื้นที่สถำนีต ำรวจนครบำลคันนำยำว 

บริพัฒน์ วัฒนเสน* 

     บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษานโยบาย วิธีการท างาน
ของอาสาสมัครต ารวจบ้านสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว 2)  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว  3) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขต
พ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครต ารวจบ้านและกรอบการป้องกัน
อาชญากรรม  
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งงานอาสาสมัครต ารวจบ้าน ยังคงมีความยั่งยิน เพราะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการต ารวจ หากแต่การท างานป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลคัน
นายาว ยังคงใช้ยุทธวิธีในการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ กล่าวคือ การจัดสายตรวจออก
ตรวจท้องที่เพ่ือป้องกันเหตุ และจะเข้าไประงับเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในเชิงรับ การจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้านขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ     
ยังเป็นการสื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่สร้างการตระหนักรู้ในภัยอาชญากรรมและ
มอบหมายให้มีการร่วมออกตรวจพ้ืนที่ หรือมีการแต่งกายคล้ายต ารวจปรากฏกายให้เห็น เพ่ือเป็นการ
ยับยั้งผู้ที่คิดจะก่ออาชญากรรม แต่การเปิดโอกาสชุมชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพปัญหา 
ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือแก้ไขถึงต้นตอของสาเหตุอาชญากรรมอันเป็นการป้องกันในเชิงรุก 
และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน     
 บทสรุปและข้อเสนอแนะของแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้าน ต้องเริ่มจากการเน้น
ใช้ทฤษฎีการต ารวจชุมชน ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของอาชญากรรม การเป็นหุ้นส่วนและปรับ
วิธีการท างานของต ารวจ ให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบและรับฟังปัญหา ร่วมแก้ปัญหากับชุมชน
มากข้ึน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจบ้าน ที่ต้องมีการอบรมให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา มีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และคิดวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน      

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจดัการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: phatt7691@gmail.com 
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มีการก าหนดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีระยะเวลาพอสมควรในการประจ าหรือรับผิดชอบใน
แต่ละชุมชน เพ่ือเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาแต่ละชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืน  
 
ค ำส ำคัญ: อาสาสมัครต ารวจบ้าน การป้องกันอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา   
 

1. บทน ำ 

 อาชญากรรม ถือเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน ผลกระทบ
ทางตรงคือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางอ้อมคือก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมในหมู่ประชาชน ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบกิจการงาน
ตามปกติ เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ การก่ออาชญากรรมนับวันยิ่งทวี
ความรุนแรง และมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่จะกล่าวต่อไป         
ตกเป็นภาระหนักของต ารวจซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท างานโดยแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ประชาชนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มงานมวลชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นกรม
ต ารวจ ซึ่งมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.  2525-2529) โดย
กรมต ารวจได้ก าหนดไว้ในแผนกรมต ารวจแม่บทฉบับที่1 (พ.ศ.  2530-2534) ในโครงการชื่อ 
“โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์” ที่เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับ
ประชาชน เสริมความรู้และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรม มีการจัดตั้งต ารวจอาสา ออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จนกระทั่งในปัจจุบันมี
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร มีส่วน
ร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 บัญญัติให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน ในลักษณะเป็นแนวร่วมปฏิบัติการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานต ารวจ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้าย ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดใน
พ้ืนที่ ประสานงานกับผู้น าชุมชนรวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครองใน
พ้ืนที่ และมีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดในความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
 สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว โดยงานป้องกันปราบปราม ยังคงรูปแบบการป้ องกัน
อาชญากรรม ตามสถานการณ์ คือการจัดสายตรวจออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือปรากฏกายป้องกันเหตุ เมื่อมี
เหตุเกิดขึ้น ก็จะออกไประงับเหตุ แต่ด้วยก าลังพลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการป้องกันเหตุ จึงได้มีการ
จัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้านขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการป้องกันเหตุอาชญากรรม โดยการระดม
อาสาสมัครต ารวจบ้านจ านวนมาก ๆ เพ่ือแสดงพลังก าลังในการออกตรวจพ้ืนที่ เป็นการข่มขวัญผู้ที่
คิดก่ออาชญากรรรม การจัดตั้งจึงได้มีการระดมกะเกณฑ์กันมา มีการควบคุมวางแผนการสั่งการ
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สื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ต ารวจสู่ประชาชน โดยยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีโอกาสร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผนป้องกันอาชญากรรม ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 624 คน ครอบคลุม 54 ชุมชน 
นอกจากการคัดกรองบุคคลเข้ามาท างานอาสาสมัครต ารวจบ้าน ที่ต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความ
ตั้งใจช่วยเหลือสังคมแล้ว การอบรมพัฒนาทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจบ้านควบคู่กัน ให้
มีองค์ความรู้ ถึงสาเหตุต้นตอของอาชญากรรม รวมถึงการร่วมกันคิดวิเคราะห์และร่วมกันวางแผน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม บนพ้ืนฐานการร่วมไม้ร่วมมือกันและมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความผาสุกของสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 2.1 ศกึษานโยบายและวิธีการท างานของอาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาลคัน
นายาว 
 2.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมสถานี
ต ารวจนครบาลคันนายาว 
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันและแนว
ทางการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว 
 

3. กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 3.1 ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ของการศึกษาพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่เขตพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาล
คันนายาว 
 3.2 ขอบเขตในด้านเนื้อหาใช้การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและอาสาสมัครต ารวจบ้าน น ามาวิเคราะห์ ตามกรอบการศึกษาท่ีตั้งไว้  
 3.3 การศึกษามีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการทบทวนวรรณกรรมและการศีกษางานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิเคราะห์     
ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์  
 

4. หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับของกำรต ำรวจชุมชน 
 อาสาสมัครต ารวจบ้าน มีความเป็นมาจากแนวคิดการต ารวจชุมชน อันมีต้นก าเนิดมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ , 2561: 45) ให้ความหมายของค าว่าการต ารวจ
ชุมชน หมายถึง “การที่ประชาชนอาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่เดียวกัน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ขณะเดียวกัน
ก็เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนในสังคม และพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
หมดไป เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคม” จากความหมายดังกล่าวจึงเป็น
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หน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม จากแนวคิด
ดังกล่าว ต ารวจซึ่งมีภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความสงบสุขของสังคม จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานที่ต้องท างานร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และต้องเป็น
การท างานในเชิงรุก จากเดิมที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยติดตามจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายมาลงโทษ 
เป็นการท างานโดยการขจัดเงื่อนไขที่ท าให้เกิดอาชญากรรม (เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, 2561: 65) 
ได้สรุปแนวคิดการต ารวจชุมชน มีหลักการส าคัญ 3 ประการคือ ” 1) การมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 2)
การเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนในสังคม และ 3) การเปลี่ยนแปลงองค์กร”  

 4.1 กำรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำ 
 การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา คือการที่สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดคือปัญหา น ามาซึ่งการวิเคราะห์ที่จะ
จัดการกับรากเหง้าของปัญหา โดยกระบวนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1)การตรวจสอบ เป็นการระบุถึงสิ่งที่คิดว่าปัญหาแล้วจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ควรได้รับการ
แก้ไขก่อนหลัง 2) การวิเคราะห์ เป็นการพิจารณาถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดปัญหา 3)  การ
ตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว และ 4) การประเมินผล เพ่ือสรุปว่าการจัดการกับปัญหาประสบ
ผลส าเร็จหรือมีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 4.2 กำรเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน 
 เป็นการให้ความส าคัญและการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) การรับทราบข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความรู้ความเข้าใจในปัญหาอาชญากรรม 
แก่ประชาชน 2) การให้ค าแนะน า เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อมูล 
รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาแก่ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐอาจเลือกท าตามค าแนะน า
ของประชาชนที่คิดว่ามีประโยชน์ 3) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการท างานกับภาครัฐ แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับภาครัฐ 
4) การปฏิบัติงานร่วมกัน คือเป็นหุ้นส่วนในการท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน และ 5) การให้
อ านาจ คือการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาด้วนตนเอง รัฐมีหน้าที่
สนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการต ารวจชุมชน ที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับต ารวจ 

 4.3 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 การบรรลุเป้าหมายในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมกับต ารวจ 
องค์กรต ารวจจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการปรับเปลี่ยนระบบย่อย 5 ระบบ คือ 1) ระบบการ
เรียนรู้ คือนอกจากเรียนรู้ระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในการท างานแล้ว จะต้องเรียนรู้การ
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ท างานร่วมกันกับชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ร่วมกับ
ประชาชน 2) ระบบองค์กร ต้องเน้นการกระจายอ านาจ มีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องไปตามสภาพ
ปัญหาและพ้ืนที่ ลดขั้นตอนสายการบังคับบัญชาให้น้อยลง ให้อ านาจกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามารถ
ตัดสินใจท างานได้ตามความต้องการของประชาชน 3) ระบบทรัพยากรมนุษย์ เน้นการพัฒนาต ารวจ
ให้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและท างานเป็น
ทีมกับประชาชน การมีจิตส านึกในการบริการประชาชน มีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นไป
ตามสภาพปัญหาและพ้ืนที่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการผูกพันกับชุมชน 
4) ระบบความรู้ ที่ต้องเสริมความรู้ใหม่ถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 5) ระบบเทคโนโลยี การมีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องฐานข้อมูล และสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 
   

5. ปัญหำอำชญำกรรม 
 อาชญากรรม ความหมายตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 (ฉบับ
ออนไลน์) หมายถึง “การกระท าความผิดทางอาญา” ส าหรับประเทศไทยได้วางหลักการกระท าผิด
ทางอาญาไว้ว่า ต้องเป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ จึงถือได้ว่า
อาชญากรรมคือการกระท าที่ ผิ ดกฎหมาย ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม อันมีที่ มาจาก
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงามของสังคม การกระท าผิดทางอาญา ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นปัญหาสังคมท่ีต้องได้รับการแก้ไข   

 5.1 สำเหตุปัญหำอำชญำกรรม  
 อาชญากรรมเกิดได้จากหลายสาเหตุ นักวิชาการต่าง ๆ ได้พยายามศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ
และได้อธิบายสาเหตุของอาชญากรรมไปตามแนวความคิดความรู้และประสบการณ์ของตน (ธีรยุทธ์  
ปักษา, ม.ป.ป.) กล่าวคือ “นักสังคมวิทยา มีแนวคิดว่าเกิดจากสาเหตุทางสังคมและสิ่งแวดล้อม      
นักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่ามาจากสาเหตุความยากจน นักจิตวิทยา มุ่งเน้นว่าเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ  
นักชีววิทยากายภาพ ก็อ้างว่าเกิดจากสาเหตุการทางพันธุกรรมและร่างกาย” จากแนวคิดดังกล่าว จึง
มีข้อสรุปได้กว้าง ๆ ว่าอาชญากรรมเกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ  คือ 
  5.1.1 เจตจ านงอิสระ (Free Will) คือ ความมีอิสระที่จะเลือกกระท าการใดหรือไม่
กระท าการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ตามความรู้สึกนึกคิด รู้ผิดชอบชั่วดี และความมีสติรู้สึก
ยับยั้งชั่งใจของแต่ละบุคคล รู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า ขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มเพาะนิสัย คุณธรรม 
จรียธรรม ประสบการณ์และบุคคลิกภาพของแต่ละบุคคล   

 5.1.2 ปัจจัยภายใน แยกออกได้เป็น  
  1) สาเหตุทางชีววิทยา มาจากแนวคิดที่ว่า อาชญากรรมส่วนใหญ่ เกิดจาก

ความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
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  2) สาเหตุทางจิตวิทยา (จิตใจ) จากแนวคิดว่าเกิดจากความผิดปกติของ
จิตใจ ซึ่งนักจิตวิทยาได้แบ่งประเภทบุคคลตามระดับความผิดปกติของจิตใจไว้ เช่น พวกโรคจิต, พวก
จิตบกพร่อง, พวกจิตทราม, พวกผิดปกติทางเพศ, พวกปัญญาอ่อน, พวกคาบเส้นระหว่างจิตปกติกับ
จิตไม่ปกต,ิ พวกอารมณ์แปรปรวน 

 5.1.3 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว, สิ่งแวดล้อม, สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 5.2 ประเภทของอำชญำกรรม 
  อาชญากรรมแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการแบ่งประเภทของ
อาชญากรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  5.2.1 อาชญากรรมพ้ืนฐาน หมายถึง อาชญากรรมที่เกิดมาพร้อม ๆ กับสังคมมนุษย์ 
โดยเป็นอาชญากรรม ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมและสังคมส่วนใหญ่ถือเอาการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายมีลักษณะทั่วไป ไม่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ร่างกายและ
ชีวิตของผู้อ่ืน เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ท าร้ายร่างกายและฆ่าผู้ อ่ืน     
เป็นต้น นอกจากนี้อาชญากรรมพ้ืนฐานยังอาจแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีกคือ อาชญากรรมที่ไม่ใช้ก าลัง
รุนแรงและอาชญากรรมท่ีใช้ก าลังรุนแรง  
  5.2.2 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก
อาชญากรรมพ้ืนฐาน มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกระท าผิดที่สลับซับซ้อนและมีความรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของประเทศ ซึ่งต้องมีแนวทางและวิธีการในการป้องกันและปราบปรามที่เป็นพิเศษ เช่น การก่อการ
ร้าย การก่อวินาศกรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปัญหา
การค้ามนุษย ์และปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
 การศึกษาการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เน้นวางกรอบแนวทางไปที่การ
ป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐาน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นความผิดที่กฎหมายได้
ให้อ านาจราษฎรจับกุมผู้กระท าผิดได้ตามที่บัญญัติไว้ในความผิดท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 

6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ประเด็นปัญหา สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการใคร่รู้คืออาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาล
คันนายาว มีวิธีการท างานอย่างไร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ใดบ้าง ในการป้องกัน
อาชญากรรม และจะพัฒนาไปในทิศทางใด จึงได้วางกรอบในการศึกษาโดยเลือกทฤษฎีที่ต ารวจเคยใช้
ในควบคุมอาชญากรรม โดยการประยุกต์กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามยุทธศาสตร์
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติและของกระทรวงยุติธรรม มาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ โดย
ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดังนี้ 

6.1 กรอบท่ี 1 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม 
 คือการจัดการกับพ้ืนที่เสี่ยง ล่อแหลม เปลี่ยว ที่รกร้างต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ
อาชญากรรม เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ง่ายต่อการมองเห็น การติดตั้งไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด 
รวมถึงเพ่ิมความถ่ีในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   

 6.2 กรอบท่ี 2 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 คือการส่งเสริม สร้างจิตส านึกร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขที่ต้นเหตุปัญหาของ
อาชญากรรม โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดจากความตระหนักในปัญหาของชุมชนเอง          
มีต ารวจเป็นแค่พ่ีเลี้ยง คือการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 

 6.3 กรอบท่ี 3 กำรป้องกันกำรกระท ำผิดซ้ ำ 
 คือการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติ การฟ้ืนฟู หรือที่ผู้พ้นโทษ      
ไปแล้วกลับมาก่อเหตุกระท าผิดอีก 

 6.4 กรอบท่ี 4 กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกำสจะกระท ำผิด 
คือสอดส่อง เฝ้าระวังกลุ่มบุคคล เช่น ผู้เสพยาเสพติด คนเร่ร่อน ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง 

อันธพาล คนวิกลจริต รวมถึงเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ที่มักจับกลุ่มมั่วสุม เสี่ยงต่อการก่อ
อาชญากรรม 
 

 6.5 กรอบท่ี 5 กำรลดโอกำสกำรตกเป็นเหย่ือ 
 คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนตระหนักในภัยอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงการรู้จักป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม 
 

 6.6 กรอบที่  6 กำรพัฒนำองค์กรและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรป้องกัน
อำชญำกรรม 
 คือการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บูรณาการองค์ความรู้ ฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ป้องกันอาชญากรรมและเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงตรง อบรมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม และมีจิตส านึกในการให้บริการ 
จะเป็นแบบทางการหรือไม่ทางการ เช่นการอบรมหน้าแถว 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสาร น ามาวิเคราะห์ 
ข้อมูลอีกส่วนมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คือ ผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว รองผู้ก ากับการ และผู้ปฏิบัติ คือเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และได้สัมภาษณ์ประธานอาสาสมัครต ารวจบ้าน เลขาอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
รวมถึงตัวอาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว จ านวน 6 คน 
      

8. ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 กองบัญชาการต ารวจ   
นครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่โซนพ้ืนที่ตอนเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 54 ตารางกิโลเมตร 

 8.1 สภำพพื้นที่ท่ัวไป 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป ในอดีต เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เรือกสวนไร่นา แต่ปัจจุบันเริ่มขยายตัว
เป็นย่านที่พักอาศัยในลักษณะหมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม รวมทั้งชุมชนแออัด ซึ่งย้าย
มาจากเขตพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ริมถนนสายหลัก ซึ่งมี 4 สาย คือถนนรามอินทรา ถนนวัชรพล 
ถนนสุขาภิบาล 5 ถนนพระยาสุเรนทร์ เป็นย่านธุรกิจ โรงงานและตลาดสด ท าให้สภาพพ้ืนที่มีท้ังแบบ
ในเมือง และนอกเมือง พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตการปกครองบางส่วนของ 4 ส านักงานเขต คือ แขวง
สามวาตะวันตกและแขวงบางชัน ของเขตคลองสามวา แขวงสายไหมและแขวงออกเงิน ของเขตสาย
ไหม แขวงคันนายาวและแขวงรามอินทรา เขตคันนายาว และแขวงท่าแร้ง ของเขตบางเขน  

 8.2 ข้อมูลท้องถิ่น 
 มีจ านวนประชากรจริง 200,554 คน ประชากรแฝง 112,433 คน มีร้านทอง 13 โรงรับจ าน า 
3 ปั๊มน้ ามัน ปั๊มแก๊ส 16 ร่านสะดวกซื้อ 57 ศูนย์การค้า 1 ร้านค้าของเก่า 17 เต้นท์รถ 1 อู่บริษัทรถ
แท็กซี่ 4 อู่ซ่อมรถยนต์ 35 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 40 หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 4 สถานพยาบาล 
5 ศาสนสถาน 9 สถานศึกษา 21 บ้านพักบุคคลส าคัญ 11 ตลาดสด ตลาดนัด 6 คิวรถจักรยานยนต์ 
42 ร้านอาหาร 23 ชุมชน 54 คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ 82 บ้านแบ่งเช่า หอพัก 24 ร้าน
อินเตอร์เน็ต 24 ร้านขายมือถือ 9 สถานที่ท่องเที่ยว 1 โรงงาน 17 สนามกอล์ฟ 1  

 8.3 สถำนภำพก ำลังพล 
 รูปแบบโครงสร้างสถานี เป็นรูปแบบที่ 2 ที่มีผู้ก ากับการ เป็นหัวหน้าสถานี มีรองผู้ก ากับการ
ป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร รองผู้ก ากับ
การสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน พนักงานสอบสวนที่มีระดับต าแหน่งและอาวุโสสูงสุดซึ่งได้รับ
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มอบหมายจากหัวหน้าหน่วย เป็นหัวหน้างานสอบสวน ผู้บังคับกองร้อย (สบ2) หรือผู้บังคับหมวด(สบ
1)เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

 สถานภาพอัตราก าลังพล อัตราชั้นสัญญาบัตร 50 ต าแหน่ง มีคนครอง (ด ารงต าแหน่ง) 46 
ว่าง (ขาดคนท างาน) 4 ต าแหน่ง อัตราชั้นประทวน 190 ต าแหน่ง มีคนครอง (ด ารงต าแหน่ง) 130 
ว่าง (ขาดคนท างาน) 60 ต าแหน่ง มีการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วย คือ   
  8.3.1 งานอ านวยการ ภารกิจหลัก ท าหน้าที่หลักงานธุรการแบะสารบรรณทั่วไป 
งานก าลังพล สวัสดิการ งบประมาณ งานทะเบียนคนต่างด้าว และงานขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ออก
ใบอนุญาตสถานบริการ การท างานส่วนใหญ่อยู่กับการอ านวยความสะดวกดูแลสวัสดิการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ การประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ มีการติดต่อกับประชาชนน้อยมาก และ
ได้รับมอบหมายให้ท างานป้องกันปราบปราม บ้างเป็นครั้งคราว  
  8.3.2 งานป้องกันปราบปราม ภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้
กระผิด หาข่าว ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ควบตุมแหล่งอบายมุข งานสายตรวจท้องที่ งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ งานป้องกันที่ผ่านมาใช้การแต่งเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ภายในเขตรับผิดชอบ      
ส่วนใหญ่ไปเซ็นชื่อตู้แดง จุดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่เป็นบ้านของ
บุคคลส าคัญในพ้ืนที่ ผู้มีอุปการคุณ เมื่อมีเหตุร้ายจึงเข้าไประงับเหตุ จับกุมผู้กระท าผิด เป็นงานตั้งรับ
อาชญากรรม   
  8.3.3 งานจราจร ภารกิจหลักในการควบคุมขัดการจราจร และบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร ดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร   
ซึ่งถูกวิพากวิจารณ์มากในเรื่องการจับกุมและเรียกรับผลประโยชน์ เป็นงานอันดับหนึ่งที่ถูกร้องเรียน
เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์มากที่สุดของส านักงานต ารวจแห่งขาติ และสร้างภาพลบต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เป็นวงกว้าง   
  8.3.4 งานสืบสวน ภารกิจหลักคือสืบสวนจับกุมตัวผู้กระท าผิดซึ่งได้ก่อความผิด
เกิดขึ้นแล้วเป็นงานตั้งรับ งานเชิงรุกก็อาจมีการสืบสวนหาข่าว ข้อมูลอาชญากรรม ติดตามพฤติกรรม
บุคคลพ้นโทษ บุคคลต้องสงสัย ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ เหมือนการจับกุมผู้กระท าผิดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างจ านวนคดีเกิดขึ้นและจับกุมได้ จับกุมได้มากถือว่าเป็นผลงานส าหรับ
ความดีความชอบ 
  8.3.5 งานสอบสวน ภารกิจหลักคือการรับแจ้งความ ร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งมา
แจ้งความร้องทุกข์ตั้งแต่เอกสารหาย คดีมโนสาเร่ ซึ่งเปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงานสอบสวน  
คดีอาญาทั่วไปถึงอุกฉกรรจ์ (ร้ายแรง) เป็นภารกิจตั้งรับในการบังคับใช้กฎหมาย คือมีหน้าที่เมื่อมีเหตุ
เกิดขึ้นแล้ว จึงท าการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอพนักงานอัยการ เพ่ือส่งฟ้องต่อศาล 
ต่อไป   
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  8.3.6 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภารกิจหลักงานสืบสวน หาข่าวตวามเคลื่อนไหวและ
ปราบปรามผู้ก่อการร้าย การก่อความวุ่นวาย การก่อวินาศกรรม จลาจล ปราบปรามผู้ร้ายส าคัญ ผู้มี
อิทธิพล รวมทั้งออกตรวจพ้ืนที่ 
 จากการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วย จ าเป็นต้องมีการแบ่งก าลังพลที่มีอยู่ทั้งหมดไป
ตามสายงานต่าง ๆ โดยภารกิจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นภารกิจหลักของงาน
ป้องกันปราบปราม ซึ่งมีก าลังพล 87 นาย ในจ านวนนี้ได้แบ่งก าลังพลเป็นฝ่ายสนับสนุนงานธุรการ 
และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อีกทั้งงานต ารวจเป็นงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง     
ท าให้ต้องมีการจัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่และพักผ่อน ท าให้ปัจจุบันงานป้องกันปราบปราม เหลือก าลัง
สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุ ณ ห้วงเวลาหนึ่งเพียง 3 สายตรวจรถจักรยานยนต์กับ 1 สายตรวจ
รถยนต์ รวมก าลังพล 8 นาย ที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในพ้ืนที่ จึงท าได้แค่ตระเวณเซ็นชื่อตู้แดงเพ่ือ
ปรากฏกายเป็นการป้องกันเหตุ และระงับเหตุที่เกิดขึ้น เป็นการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ 
ในลักษณะตั้งรับ ไม่มีโอกาสได้ป้องกันอาชญากรรม ในเชิงรุกเลย จึงจ าเป็นต้องหาแนวร่วมจาก
ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือในการป้องกันอาชญากรรม 
 อาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว มีพัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 
2531 ครั้งเมื่อกรมต ารวจ ได้จัดก่อตั้งงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ในครั้งนั้นสถานีต ารวจคันนา
ยาว ได้ตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจท างานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ได้ออกประชาสัมพันธ์กิจการงานของ
ต ารวจ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจกับประชาชน และแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ จนได้มีการจัดตั้งสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และน าผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
เข้ามาร่วมท างานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในลักษณะออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ กิจกรรมดังกล่าว
ไปด าเนินเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 
จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่มาจากสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม  เดิมขึ้น
เป็นแนวร่วมประชาชนในลักษณะปฏิบัติการ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ปัจจุบันมีสมาชิก 624 คน กระจายอยู่ใน 54 ชุมชน ซึ่งเรียกว่าศูนย์ ซึ่งมี 54 
ศูนย์ มีการจัดรูปแบบสมาชิกในลักษณะเป็นคณะกรรมการ มีประธานกรรมการ มาจากการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ และได้แบ่งพ้ืนทิ่การปกครองออกเป็น 4 โซน มีประธานแต่ละโซน ซึ่ งมาจากการ
เลือกตั้งในแต่ละโซนเช่นเดียว และประธานโซน เป็นรองประธานกรรมการชุดใหญ่ โดยต าแหน่ง  
ศูนย์ใดขึ้นอยู่กับโซนใด เป็นไปตามการแบ่งเขตพ้ืนที่ มีหัวหน้าประจ าศูนย์ มีเงินเป็นกองทุนสนับการ
ท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการระดมเงินกันเองของสมาชิกอาสาสมัครต ารวจบ้าน การท างานอยู่ภายใต้การ
ก ากับสั่งการของเจ้าหน้าที่ต ารวจขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว    
จะให้ความส าคัญมากน้อยเท่าใด หากให้ความส าคัญน้อยสมาชิกอาสาต ารวจบ้านก็จะห่างหายไป    
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 แต่การท างานในลักษณะเป็นการสั่งการจากเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเดียว เป็นการสื่อสารทาง
เดียว ย่อมไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม กระท าในลักษณะตั้ง
รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การส่งเสริมปลุกจิตส านึกให้ประชาชนร่วมคิด  
วางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นภารกิจที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ต้องให้ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ จนเกิดการขบคิดแก้ไขปัญหา และวางแผนป้องกันของชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรม เกิดขึ้นจากภายในของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจท าหน้าที่แค่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ประสานงาน คือกลับกันจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจคอยสั่งการ กลับกลายเป็นชุมชนคิดเองและให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ช่วยเหลือ จะเป็นการพัฒนาการป้องกันอาชญากรรม อย่างยั่งยืนแท้จริง
ตลอดไป การรับสมัครอาสาสมัครต ารวจบ้านมาท าหน้าที่ดังกล่าว นอกจากการคัดกรองบุคคลที่มี
คุณภาพแล้ว จ าเป็นต้องมีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงปลูก
จิตส านึกในการเป็นจิตอาสาการให้บริการ 
 

9. นโยบำยเกี่ยวกับอำสำสมัครต ำรวจบ้ำน   
 ในที่นี้ได้ศึกษาข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และระเบียบของรัฐ และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้านในกิจการต ารวจ   
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว การจัดท าการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่ พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” มาตรา 78 บัญญัติว่า 
“รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ 
การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ        
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน” มาตรา 257 บัญญัติว่า “การปฏิรูปประเทศตาม
หมวดนี้ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”   
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 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตั้งวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายถึงเจตจ านง 
หรือความตั้งใจไว้ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” โดยมีค่านิยม 
“สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง(People) 
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS” มีวัฒนธรรมองค์กร “ยึดมั่นในระเบียบวินัย บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้กับประชาชน และมีการท างานเป็นทีม” โดยก าหนดภารกิจ หรือพันธกิจ ซึ่งเป็นข้อความ
แสดงแนวคิดและวิธีการด าเนินงานไว้ว่า ”1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพะบรมวงศานุ
วงศ์ 2) บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่งคงของราชอาณาจักร” ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน คือจุดมุ่งหมายสุดท้าย “ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ”    
มีเป้าหมายการพัฒนา หรือวัตถุประสงค์ คือการด าเนินงานเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ 
ระยะละ 5 ปี คือ 1) การปรับระบบการบริหารจัดการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2) องค์กรมี
ความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 3) ท างานเชิงรุก และ 4) สังคมสงบ
เรียบร้อย มีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริง“   
 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3.1 
การพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด 
Community Policimg 3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วน
ในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ(Problem Oriented 
Policing) 3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม มีส่วนในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมิน
การบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่าง
เหมาะสม 3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเอง และน าไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  
 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
องค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นแนวร่วมประชาชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจลักษณะปฏิบัติการ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม อาสาสมัครต ารวจบ้าน  มีการจัดตั้งรูปแบบการจัดแนวร่วมเชิงปฏิบั ติการ
เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงานต ารวจในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจตราของต ารวจสายตรวจ โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ 2) ผู้ น าชุมชน 
หรือผู้น าท้องถิ่น และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 3) บุคคลในสถาบันต่าง ๆ 
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ที่สมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับชุมชนที่ตนพักอาศัย หรือสามารถช่วยเหลือทาง
ราชการได้ตามสมควร มอบหมายภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  1) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 3) แจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้ายคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด  4) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนที่ 5) ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน
รวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ 6) นอกเหนือจาก 1 
ถึง 5 อ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 

10. กำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 
 ผลการศึกษาตามกรอบประเด็นที่ตั้งไว้ว่า อาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาล
คันนายาว มีวิธีการท างานอย่างไร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ใดบ้างในการป้องกัน
อาชญากรรม ปรากฏว่า  
 10.1 กรอบท่ี 1 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม 
 พบว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อการก่อปัญหาอาชญากรรม ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีการ
มีการส ารวจและปรับปรุงพ้ืนที่ล่อแหลม พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข สถานบริการ สถาน
บันเทิง ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอาชญากรรม รวมทั้งมีการเข้มงวด กวดขันการตรวจตราพ้ืนที่ดังกล่าว
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอาสาสมัครต ารวจบ้านอยู่เสมอ ส าหรับวิธีการในการควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าว 
ใช้วิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ง่ายต่อการมองเห็น มีการจัดแบ่งพ้ืนที่และจัดเวรออกตรวจพื้นที่ดังกล่าว 
โดยเฉพาะอาสาสมัครต ารวจบ้านจะระดมก าลังออกตรวจพ้ืนที่ทุกคืนวันศุกร์ มีการมอบหมายให้
อาสาสมัครต ารวจบ้าน ช่วยสอดส่อง ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว และมีการประสานงานกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่รกร้าง ว่างเปล่า ให้ง่ายต่อการมองเห็น รวมทั้งมี
การประสานให้มีการเพ่ิมไฟส่องสว่าง และติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยง ส าหรับสภาพพ้ืนที่แบบใด
ที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุด พบว่า ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างเกิดมากที่สุด รองลงมาเป็นที่เปลี่ยวรกร้าง      
ในชุมชนแออัด ถนน ตรอก ซอย ร้านสะดวกซ้ือและท่ีที่ไม่มีกล้องวงจรปิด   
 10.2 กรอบท่ี 2 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 พบว่า นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม ได้มีความพยายามจัดตั้งโครงการ 1 ต ารวจ 1 ชุมชน โดยให้ทุก
ชุมชนมีต ารวจ 1 นายเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และ
แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม ใช้ช่องทางสื่อสารเสียงตามสายในชุมชน ทางเฟส์ของสถานีต ารวจคันนา
ยาว และทางไลน์กลุ่ม ส าหรับโครงการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม      
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ใช้การเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การท างานยังเน้นการแจ้งข่าว และเบาะแส
อาชญากรรม ระหว่างจะสอดแทรกข้อมูลเพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกในการป้องกันอาชญากรรม 
ส าหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง         
ตามแนวคิด Community Policing และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างต ารวจ
กับทุกภาคส่วนในการดูแลชุมชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ปัญหา และให้ข้อมูลและ
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ยังอยู่แต่เฉพาะกลุ่มต ารวจที่ท างานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุมไปยังงานต ารวจด้านอื่น     
 10.3 กรอบท่ี 3 กำรป้องกันกำรกระท ำผิดซ้ ำ 
 พบว่า มีการติดตามผล บุคคลพ้นโทษ พ้นการอบรม พ้นการคุมประพฤติ มีส่วนร่วมในการ
แนะน า ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลพ้นโทษ มีโอกาสรณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาส
ผู้พ้นโทษ และมีบ้างที่มีการฝากบุคคลพ้นโทษดังกล่าวให้ได้เข้าท างานประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้เอง     
ส าหรับวิธีการป้องกันการกระท าผิดซ้ า ใช้การติดตู้แดงที่บ้าน ให้สายตรวจและอาสาสมัครต ารวจบ้าน
ไปตรวจเยี่ยมบ้านและคอยสอดส่อง มีความพยายามดึงเข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 10.4 กรอบท่ี 4 กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกำสจะกระท ำผิด 
 พบว่า มีการจัดท าบัญชีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง บุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่ออาชญากรรม รวมทั้ง
มาตรการกดดันบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว โดยการน าตัวมาท าประวัติไว้ ให้สายตรวจและอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านคอยสอดส่องดูแล รวมทั้งการเรียกผู้ปกครองมาพูดคุย ส าหรับการสร้างกลไก หรือมี
กิจกรรมเปิดพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน เพ่ือไม่ให้มั่วสุม และเสี่ยงต่อ
การกระท าผิด มีชักชวนร่วมท ากิจกรรม          
 10.5 กรอบท่ี 5 กำรลดโอกำสกำรตกเป็นเหย่ือ 
 พบว่า มีการจัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในรูปแบบทางเฟสของ
สถานีต ารวจ ทางไลน์กลุ่ม ช่องโทรทัศน์ข่าวคันนายาวนิวส์ และแอพพลิเคชั่น Police i lert u แจก
แผ่นพับ และท าป้ายประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจชุด
ปฏิบัติการในการเข้าช่วยเหลือและระงับเหตุให้ทันต่อสถานการณ์ มีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมการ
ปฏิบัติอยู่เสมอ ปรับปรุงโทรศัพท์ วิทยุ รวมทั้งการเปิดไฟป้องกันเหตุ  (เปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินหน้า
ชุมชนและแต่งกายอาสาสมัครรวมกลุ่มกันหน้าชุมชน เพ่ือแสดงพลัง ไม่มีการตรวจค้นหรือจับกุม) มี
การจัดท าป้ายข้อความแจ้งเตือนภัยติดตั้งในจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง 
 10.6 กรอบที่  6 กำรพัฒนำองค์กรและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรป้องกัน
อำชญำกรรม 
 พบว่า มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจในการป้องกัน
อาชญากรรม จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการป้องกัน
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อาชญากรรม มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ รวมทั้งช่องทางประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน มีการบูรณาการ การประสานงาน  
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างต ารวจและอาสาสมัครต ารวจบ้าน ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายงานใด ที่มีการประสานงานกับอาสาสมัครต ารวจบ้านมากที่สุด คือ งานป้องกันปราบปรามโดย
เฉพาะงานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และงานธุรการ 
  

11. สรุปผลกำรศึกษำ 
 ผลการศึกษาตามกรอบประเด็นที่ตั้งไว้ว่า อาสาสมัครต ารวจบ้านของสถานีต ารวจนครบาล
คันนายาว มีนโยบาย วิธีการท างานอย่างไร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ใดบ้าง ในการป้องกัน
อาชญากรรม แล้วน ามาเทียบเคียงกับทฤษฎีการต ารวจชุมชน ปรากฏว่า  
 11.1 ด้ำนนโยบำย แนวโน้มและควำมยั่งยืนของอำสำสมัครต ำรวจบ้ำน 
 ผลจากการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจ พ.ศ. 2551 ให้สถานีต ารวจทั่วประเทศ จัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้านเป็นแนวร่วมที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจลักษณะปฏิบัติการ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม   
 จากระดับบนผู้ก าหนดนโยบายสู่ระดับล่างผู้ปฎิบัติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ภาคส่วน ประกอบกับความจ าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ท าให้งานอาสาสมัครต ารวจบ้านมีแนวโน้มที่มีความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสถานีต ารวจนคร
บาลคันนายาว ได้ยึดถือตามนโยบายและด าเนินการจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน เรื่อยมา    
 11.2 แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้เป็นหลักในกำรท ำงำน 
 จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ระบุถึงการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการต ารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดต ารวจผู้รับใช้ชุมชน  
Community Policimg และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับทุกภาค
ส่วนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented 
Policing) การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม มีส่วนในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมิน
การบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชนของตนเอง และน าไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สถานีต ารวจนครบาลคัน
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นายาว มีแนวความคิดจะให้มีโครงการ 1 ต ารวจ 1 ชุมชน คือมอบหมายภารกิจเพ่ิมจากงานประจ า
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 นาย ให้รับผิดชอบออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนใน 1 ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาทุกด้านให้แก่ชุมชน โดยการใช้ก าลังพลชั้นประทวนที่มีอายุตัว 53 ปี ซึ่ง
เลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร เข้ามาท างาน เนื่องจากมีความเป็นอาวุโสและมีประสบการณ์ รวมถึง
ประชาชนมักให้ความเคารพเชื่อถือข้าราชการต ารวจสัญญาบัตรมากกว่า ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการต ารวจชุมชน 
 หากแต่ในสภาพความจริงพบว่า การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีก าลังพล ท าให้จัดสาย
ตรวจรถจักรยานยนต์ ได้แค่ 3 สาย และสายตรวจรถยนต์ 1 สาย การออกตรวจท้องที่เพ่ือป้องกันเหตุ
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงไม่สามารถออกตรวจได้ถี่ จึงต้องอาศัยระดมอาสาสมัครต ารวจบ้าน เข้ามา
ช่วยออกตรวจท้องที่ การท างานจึงเป็นการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ กล่าวคือ รอให้มีเหตุ
เกิดข้ึน จึงจะเข้าไประงับเหตุ ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมในเชิงรับ  
 11.3 กำรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำ   
 วิธีการท างานและการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้าน ตามหลักการทฤษฎีการต ารวจชุมชน ซึ่ง
มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบ เป็นสิ่งส าคัญอ าดับแรกคือการสร้างความตระหนักรู้
ในภัยอาชญากรรมให้แก่ประชาชน จากนั้นจึงต้องร่วมกันระบุและรวบรวมสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาใน
ชุมชน แล้วจัดล าดับความส าคัญเร่วงด่วนที่ต้องแก้ปัญหาก่อนหลัง จากนั้นเข้าสู่กระบวนการที่ 2) คือ
การวิเคราะห์ คือการพิจารณาถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดปัญหา เป็นการค้นหาต้นตอของปัญหา 
รวมถึงคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่กระบวนการที่ 3) การตอบสนองต่อปัญหา 
ซึ่งเป็นการกระท าการตามแนวทางวิธีการที่ได้วิเคราะห์และตัดสินใจเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหา จากนั้นจึงเป็นกระบวนการสุดท้าย 4) การประเมินผล เพ่ือสรุปว่าการจัดการกับปัญหาประสบ
ผลส าเร็จหรือมีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การท างานของอาสาสมัครต ารวจบ้านสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว ยังคงรอการสั่งการ
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ อีกทั้ง การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รอให้เกิดเหตุขึ้นก่อน แล้วจึงเข้าระงับ
เหตุ เพ่ือป้องกันเหตุเกิดซ้ า เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเรียกระดมอาสาสมัครต ารวจบ้าน ออกมาแสดงก าลัง     
โดยการแต่งกายชุดไพรเวทคล้ายต ารวจ ออกตรวจท้องที่ เพ่ือข่มขวัญอาชญากร เป็นการป้องกัน
อาชญากรรมตามสถานการณ์ จึงเป็นการสั่งการสื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านยังไม่กล้าเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในชุมชน 
การให้ข้อมูลยังคงลักษณะการแจ้งเหตุ เบาะแสอาชญากรรม ยังไม่ใช่การตรวจสอบปัญหาตาม
กระบวนการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด 
 10.4 กำรเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน  
 วิธีการท างานและการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้าน ในหลักการข้อที่ 2 คือ การที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นหุ้นส่วนที่ร่วมทุกข์และสุขร่วมกับชุมชน ซึ่งมีวิธีการ
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ด าเนินการ โดยให้ความส าคัญและการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) การรับทราบข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความรู้ความเข้าใจในปัญหาอาชญากรรม 
แก่ประชาชน 2) การให้ค าแนะน า เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อมูล 
รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาแก่ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐอาจเลือกท าตามค าแนะน า
ของประชาชนที่คิดว่ามีประโยชน์ 3) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการท างานกับภาครัฐ แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับภาครัฐ  
4) การปฏิบัติงานร่วมกัน คือเป็นหุ้นส่วนในการท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน 5)  การให้
อ านาจ คือการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาด้วนตนเอง รัฐมีหน้าที่
สนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการต ารวจชุมชน ที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับต ารวจ 
 การด าเนินการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจบ้าน ยังเป็นแค่การ
ด าเนินการตามข้อ 1 คือการสื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและความเข้าใจในปัญหา มีการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครต ารวจบ้าน ได้เสนอข้อคิดเห็นแต่
ยังไม่ใช่ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้มาจากอ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
อีกทั้งการท างานและประสานงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ยังอยู่ในวงจ ากัดแค่เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ท างานชุมชนสัมพันธ์ ส่วนต ารวจสายงานอ่ืน ยังไม่ให้ความส าคัญและเรียกใช้งานอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน 
 11.5 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร  
 ถือเป็นเรื่องใหญ่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน อันน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการท างานแบบใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบย่อย 5 
ระบบ คือ 1) ระบบการเรียนรู้ คือนอกจากเรียนรู้ระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในการ
ท างานแล้ว จะต้องเรียนรู้การท างานร่วมกันกับชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกในการ
แก้ไขปัญหาได้ร่วมกับประชาชน 2) ระบบองค์กร ต้องเน้นการกระจายอ านาจ มีความยืดหยุ่นให้
สอดคล้องไปตามสภาพปัญหาและพ้ืนที่ ลดขั้นตอนสายการบังคับบัญชาให้น้อยลง ให้อ านาจกับ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามารถตัดสินใจท างานได้ตามความต้องการของประชาชน 3)  ระบบทรัพยากร
มนุษย์ เน้นการพัฒนาต ารวจให้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สามารถสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจและท างานเป็นทีมกับประชาชน การมีจิตส านึกในการบริการประชาชน มีความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุ่นไปตามสภาพปัญหาและพ้ืนที่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมอารมณ์ 
รวมถึงการผูกพันกับชุมชน 4) ระบบความรู้ ที่ต้องเสริมความรู้ใหม่ถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5) ระบบเทคโนโลยี การมีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องฐานข้อมูล และ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 



 
 

262 
 

 ในส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการอบรมการเรียนรู้ในการท างานร่วมกับชุมชน และการพัฒนา
ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน แต่การกระจายอ านาจ ระบบความรู้และระบบ
เทคโนโลยี ยังท าได้ไม่เต็มที่ ในส่วนอาสาสมัครต ารวจบ้าน ยังเป็นการรวมกลุ่มกันท างานตามการสั่ง
การขอร้องให้ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์ รวมกลุ่มกันตรวจสอบสภาพ
ปัญหา เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  
 

12. บทส่งท้ำย 
 การจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มุ่งหวังให้
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจการของต ารวจ รวมถึงการเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประชาชน อันน าไปสู่การร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรม  
 การท างานของอาสาสมัครต ารวจบ้านในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวแล้ว
พบว่า เป็นการท างานตามค าสั่งการจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ที่ได้ร้องขอให้มี
การระดมออกตรวจพ้ืนที่ หรือการปรากฏกาย เมื่อมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นการป้องกัน
อาชญากรรม ตามสถานการณ์ ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ประธานอาสาสมัครต ารวจบ้าน ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรี่อย ๆ ยังขาดการวางแผนการท างาน
ที่ชัดเจนเพ่ือก าหนดทิศทางการท างานเพ่ือการไปสู่เป้าหมายคือการป้องกันอาชญากรรมที่เห็นผลเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือความสงบสุขและความผาสุกของสังค  ประเด็นปัญหาคือ
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว ซึ่งมี
ปัญหามาจากสถานภาพก าลังพลมีน้อย เนื่องจากการจัดวางอัตราก าลังพล ไปในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มากเกินไป เช่นงานธุรการ งานจราจรที่มุ่งเน้นการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร และการบังคับวินัยจราจร ส่วนก าลังพลด้านป้องกันปราบปรามคือสายตรวจ    
มีน้อย ไม่เพียงพอกับเขตตรวจท้องที่ ซึ่งมี 5 เขตตรวจ ท าให้จัดเวรเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ      
ออกตรวจท้องที่ได้เพียง 3 สายตรวจรถจักรยานยนต์ กับ 1 สายตรวจรถยนต์ การปรากฏกายของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือยับยั้งการกระผิดของคนร้าย จึงท าได้จ ากัด การอาศัยอาสาสมัครต ารวจบ้านที่มี
อยู่ทุกชุมชนในพ้ืนที่ช่วยออกตรวจท้องที่ป้องกันเหตุเป็นสิ่งจ าเป็น แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่า คือการ
ป้องกนัอาชญากรรม โดยการแก้ไขท่ีมูลเหตุอันเป็นต้นตอของปัญหา   
 ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จึงต้องเริ่มที่อบรมพัฒนาบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และอาสาสมัครต ารวจบ้าน ให้มีองค์ความรู้ตระหนักในปัญหาอาชญากรรม สามารถตรวจสอบสภาพ
ปัญหา แล้วน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้คนร้ายก่ออาชญากรรม ตามแนวทางที่ได้ศึกษา
พบว่าสาเหตุของอาชญากรรม เกิดจากเจตจ านงอิสระความรู้สึกนึกคิด รู้ผิดชอบชั่วดี และความมีสติ
รู้สึกยับยั้งชั่งใจของแต่ละบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยภายใน ความบกพร่องทางกายภาพ หรือระดับ
ความผิดปกติของจิตใจ หรือเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
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เป็นการวิเคราะห์ตามกระบวนการแก้ปัญหา คือพิจารณาปัญหาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรบ้าง เป็น
การวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา เพราะเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข จากนั้นจึงน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา
โดยการระบุวัตถุประสงค์ คือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนาในอนาคต และวางวิธีการคือกลยุทธ์ในการ
ด าเนินเพ่ือบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงต่อไป วิธีการท างานแบบนี้
ค่อนข้างใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะเป็นการท างานในลักษณะการพัฒนาชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจไม่ได้มุ่งเน้นความรู้ในด้านนี้มา แต่สิ่งที่ต ารวจท าได้อยู่แล้ว คือการท าความเข้าใจกับปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น เพ่ิมความพยายามในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน ในที่นี้คือการป้อนข้อมูลให้แก่อาสาสมัครต ารวจบ้านให้มากท่ีสุด จากนั้นจึงเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ขบคิดและวางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยต ารวจคอยสนับสนุน และ
ประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการท างานต่อไป ฉะนั้นการปรับกระบวนการท างานในการป้องกัน
อาชญากรรม เสียใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น โดยจัดแบ่งก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน ให้รับผิดชอบ 1 คน 
ต่อ 1 ชุมชน โดยแต่ละคนที่ได้รับผิดชอบชุมชน จะต้องเข้าไปคลุกคลี สร้างความคุ้นเคย กับคนใน
ชุมชน โดยผ่านตัวแทนคืออาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นคนประสานงานในพ้ืนที่อยู่แล้ว พยายามสร้าง
กลุ่ม และท าตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน เมื่อประชาชนในชุมชนประสบปัญหาเรื่องใด จะเป็นคนแรก
ที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษา เมื่อเกินความสามารถ ก็อาจร้องขอผู้บังคับบัญชาเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
หลังจากสร้างความคุ้นเคยแล้ว ก็เริ่มวางแผนเก็บข้อมูลท้องถิ่น ด้านสภาพแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรม จึงเริ่มชักชวนคนในชุมชนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ย ง ในที่นี้หมาย
รวมถึงบุคคลมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ติดสุรา เล่นการพนัน ชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่อย ๆ แก้ไข
ปรับปรุงตามแนวทางที่ชุมชนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา พยายามมุ่งเน้นในชุมชนคิดหาวิธีแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง  
      

13. ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำ   
 13.1 ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี 
 การแก้ไขอาชญากรรม ต้องเน้นการใช้ทฤษฏีการต ารวจชุมชนให้มากขึ้น คือการเน้นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของอาชญากรรม การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชน และการปรับวิธีการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยพยายามจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจให้รับผิดชอบชุมชนมากขึ้น โดยแต่ละชุมชนต้องมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบอย่างน้อย 1 นาย เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องให้กับชุมชน อาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน มีอยู่ทุกชนชนในเขตพ้ืนที่อยู่แล้ว ต้องพยายามส่งเสริมให้อาสาสมัครต ารวจบ้าน          
คิดวิเคราะห์และวางแผนการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง ซึ่งการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน่าจะ
ท าได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะอาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นคนในชุมชนเอง มีความใกล้ชิดสนิท
สนมกับประชาชนในชุมชนอยู่แล้ว การริเริ่มแก้ไขปัญหาในชุมชน จึงน่าจะได้รับความร่วมมือจากคน
ในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจคอยเป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประสานกับ
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หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ได้เข้ามาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จ
เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 13.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 การท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับอาสาสมัครต ารวจบ้าน ต้องมุ่งเน้นไปที่ การ
แก้ปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ คือการวิเคราะห์ร่วมกันถึงอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นว่า
เกิดข้ึนจากสาเหตุใด ตัวอย่างเช่น เหตุลักทรัพย์เกิดจากการมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ก็จะต้องวิเคราะห์ลึก
ลงไปว่าที่รายได้ไม่พอจ่ายมาจากสาเหตุใด เช่นเกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวของผู้กระท าผิดเอง 
ก็จะได้วางแผนป้องกันอาชญากรรม โดยการรณรงค์ท าความเข้าใจให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักประหยัด
อดออม ส่งเสริมให้หารายได้เสริม เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ การท างานจึงเป็นการป้องกัน
อาชญากรรม ไปที่สาเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยค่อย ๆ วิเคราะห์ปัญหาไปที่ละประเด็น 
รวมทั้งการค่อย ๆ แก้ปัญหาไปทีละประเด็น โดยช่วยกันคิดและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจบ้านจะต้องเข้าใจ
ปัญหาและเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา จึงจะประสบผลส าเร็จ ฉะนั้นการอบรมความรู้ ทักษะในการ
แก้ปัญหา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องเสริมความรู้และทักษะในส่วนนี้      
การให้เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า 1 นายต่อ 1 ชุมชน น่าจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนยศนาย
ดาบต ารวจ ที่มีอายุตัว 53 ปี ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายให้เลื่อนต าแหน่งและเลื่ อนยศ
แบบเลื่อนไหล แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการสัญญาบัตรติดยศ ร้อยต ารวจตรีจนถึงร้อยต ารวจเอก และต้อง
เข้ารับการอบรมเป็นนายต ารวจ เป็นเวลา 3 เดือน ควรเพ่ิมหลักสูตรในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ตามทฤษฎีการต ารวจชุมชน เพ่ือน าก าลังส่วนนี้มาท างานเป็นต ารวจชุมชน เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
อาสาสมัครต ารวจบ้าน จะเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและชั้นยศนายต ารวจสัญญาบัตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความเคารพนับถือมากกว่าชั้นประทวน อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นต ารวจมานาน พอจะมี
พ้ืนฐานในการพบกับปัญหามาหลากหลายรูปแบบ เพียงแต่ต้องเพ่ิมเติมความรู้ในการท างานร่วมกับ
ชุมชน และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน โดยปัจจุบันสถานีต ารวจนครบาลคันนายาวมีก าลัง
พลส่วนนี้อยู่แล้ว 24 นาย ซึ่งอาจทดลองปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนที่มีความพร้อม และยังท างานเดิมอยู่ 
เพียงแต่เพ่ิมภารกิจออกตรวจเยี่ยมชุมชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน 
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แรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) 

เบญจพร สิทธินัน* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 107 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-4 ปี 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยค้ าจุน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก และ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับปานกลาง 
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือให้ผลการศึกษาสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด 
 2. ควรใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติร่วมด้วย 
 3. ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เรื่องขวัญและก าลังใจ ความต้องการของเจ้าหน้าที่
ในการพัฒนาองค์กร หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น 

 

ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail : Benjapon.sittinun@gmail.com 
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1. บทน ำ 
 ในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 
คน (Man), เงิน (Money), วัสดุ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) โดยทรัพยากรที่
ส าคัญในการบริหารขององค์กร คือ คน เนื่องจากแต่ละบุคคลนั้นต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน องค์การใดที่ไม่สามารถ
บริหารจัดการให้บุคคลในองค์การ เกิดความร่วมมือทุ่มเท แรงกาย แรงใจให้กับองค์การได้ การบริหาร
จัดการในองค์การก็จะประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน ทั้งนี้แต่ละบุคคลต่างมีความคาดหวังจาก
การท างานทั้งสิ้น ขณะเดียวกันองค์กรก็มีความคาดหวังที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ องค์กรจึง
ต้องการบุคลากรที่ท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความคาดหวัง
แต่ละบุคคลที่เข้ามาท างานในองค์กรมีความแตกต่างกันออกไป บางคนท างานเพ่ือความอยู่รอดหวังแค่
เพียงให้ผ่านไปวันหนึ่งเท่านั้น บางคนท างานด้วยความรัก องค์กรจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
องค์การในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น  
มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ เพ่ือให้สามารถท างานให้กับองค์การได้อย่างเต็มความรู้ เต็ม
ก าลัง เต็มความสามารถ และด้วยความเต็มใจ จึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารทุกคน 
ผู้บริหารจึงควรศึกษาถึงวิธีการ พฤติกรรม และความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
การผลักดันและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือผลักดันให้องค์การมีความ
เจริญก้าวหน้า  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่ามี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ส าหรับตัวแปรตาม คือ ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจุน 
 จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรต้น    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบค าถามเอง โดยมีขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จ านวน 286 คน และ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ด้วยการใช้สูตรของ Yamane (1967: 727) ซึ่งก าหนดให้ความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 166.76 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ท า
การก าหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 คน ด้วยวิธีที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 107 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- ประสบการณ์ ใน
การท างาน 

ปัจจัยจูงใจ 

- ด้านความส าเร็จในงาน 

- ด้านการยอมรบันับถือ 

- ด้านความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่ 
- ด้านความรับผิดชอบ 

- ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ

ระ ดั บ แรงจู งใจ ใน กำร
ปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนั กงำนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

ปัจจัยค้ ำจนุ 

- ด้านนโยบายและการบริหาร 

- ด้านการปกครองบังคับบัญชา 

- ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

- ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเกื้อกูล 
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ตามสมมติฐานการศึกษา โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้ระยะเวลารวบรวม
ข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
4.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
จากข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 50.5) มีอายุระหว่าง 25-35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 57) จบการศึกษาระดับปริญญา
โท (คิดเป็นร้อยละ 48.6) และมีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 1-4 ปี (คิดเป็นร้อยละ 59.8) 

4.2 ระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก และ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับปานกลาง 

4.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อทดสอบค่า

ไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

อายุที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.6 
เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าอายุที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้
ว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการท างานที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ประสบการณ์ ในการ
ท างานระหว่าง 9-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 

270 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
1-4 ปี 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่าในภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับ
ถือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัย
ค้ าจุนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา  
 5.3 การวิเคราะห์สมติฐานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  เพศที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อ
ทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

อายุที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 36 -45 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าอายุที่
แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3. สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  ระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี และ 
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
สรุปได้ว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  4. สมมติฐานที่ 4 ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ประสบการณ์ในการท างานที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ประสบการณ์
ในการท างานระหว่าง 9-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 สรุปได้ว่า ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับมาก 
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 5.4 อภิปรายผล 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ เพ่ือให้สามารถท างานให้กับ
องค์การได้อย่างเต็มความรู้ เต็มก าลัง เต็มความสามารถ และด้วยความเต็มใจ โดยอาศัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ด้วย 2 ปัจจัย จ านวน 10 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ พบว่า อยู่ในระดับมาก ผู้ศึกษาขอน าเสนอการ
อภิปรายผลการศึกษา เป็นรายด้านโดยเรียงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากระดับมากที่สุดไปยัง
ระดับน้อยที่สุด ดังนี้ 
 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล       
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะบทบาทการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาล
ดิจิทัล ในการท าหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่จะให้
หน่วยงานของรัฐมีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐาน ในการให้บริการประชาชนให้มีความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะต้อง
ประสานการท างาน มีการท างานเป็นทีมร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จึงท าให้
เกิดความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร 
 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นเพราะว่า ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการเปลี่ยนผ่ านจาก ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมาย และนโยบายการท างาน 
หรือ นโยบายการบริหารของเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)                 
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มีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อีกทั้งบทบาทที่เปลี่ยนไปนั้น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) จ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรมากขึ้น เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
จึงส่งผลต่อการรับรู้นโยบายการบริหารของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และ
สถานที่ท างานท่ีมีความจ ากัดมากขึ้น 

5.5 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ด้านปัจจัยจูงใจ 
   1.1 องค์กรควรมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ เป็นงานท้าทาย 
น่าสนใจ และใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
กระตือรือร้น 
   1.2 องค์กรควรเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ ได้มี อิสระในการเลือกวิธีการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาหรือ
ติดขัดในการปฏิบัติงาน 
   1.3 องค์กรควรมีนโยบายการเลื่อนขึ้นเลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรมและชัดเจน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงโอกาสในการก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  2. ปัจจัยค้ าจุน 
   2.1 องค์กรควรมีการก าหนดนโยบายมีความชัดเจนและง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
   2.2 องค์กรควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงควรจัดบรรยากาศในการท างานให้เอื้อต่อการท างานอีก
ด้วย 
   2.3 องค์กรควรมีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และมีความเหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน 
  5.6 ข้อเสนอแนะงานศึกษา 
 การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุงและศึกษาเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
  1. ควรมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือให้ผลการศึกษาสะท้อนความเป็นจริง
มากที่สุด 
  2. ควรใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติร่วมด้วย 
เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  3. ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เรื่องขวัญและก าลังใจ ความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ในการพัฒนาองค์กร หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น 
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ศึกษำควำมคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติกำรหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชำญระดับบริหำร
ภำยในศูนย์อ ำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในวนอุทยำนถ้ ำหลวง–ขุนน้ ำนำง
นอน (ศอร.) ต่อภำวะผู้น ำในช่วงวิกฤตของนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ใน

ฐำนะผู้บัญชำกำร ศอร. ในกรณีเหตุกำรณ์ 13 หมูป่ำติดถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน 

ปาลิดา พุทธประเสริฐ* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติการหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายใน
ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้น าในช่วง
วิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติการหน่วยซีล 
(SEAL) ต่อภาวะผู้น าและคุณลักษณะของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะ
วิกฤต 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้
บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง -ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ใน
ระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต 
 วิธีการศึกษา ใช้วิธีวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Research Methods) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
กล่าวคือ ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจัดท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยท าแบบสอบถามส ารวจไป
ยังทีมนักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือ
หน่วยซีล ซึ่งเป็นสมาชิกในส่วนของภาคปฎิบัติที่ร่วมปฎิบัติงานภายใต้ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญ
หายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนฯ ค านวณสุ่มประชากรหน่วยซีลทั้งหมดจ านวน 120 นาย จาก
ทั้งหมดจ านวน 159 นาย โดยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ในระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% 

อีกทั้ง ผู้วิจัยยังใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากการ
ค้นคว้าผ่านสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร สื่อออนไลน์ บทความ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: palidaaa.p@gmail.com 
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สัมภาษณ์เชิงลึกต่อสมาชิกและตัวแทนศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุน
น้ านางนอน ผู้ร่วมปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่ 1) นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบ
พิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 2) นายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ 3) นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 10 ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) 

 ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนที่ 1) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้น าช่วง
วิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการแจกแบบสอบถามต่อหน่วยซีล ผู้ปฎิบัติงาน
ค้นหาผู้สูญหายภายในถ้ า จ านวน 120 ชุด เป็นเพศชายทั้งหมด 120 นาย และอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี 
ส่วนใหญ่ยศระดับจ่าเอก จ านวน 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 92 นาย คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี - ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 51 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.5 และส าหรับความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้น าของ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ ความคิดเห็นของหน่วยซีลที่มีต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด
คือ ความเห็นของลักษณะภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด - ลักษณะสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ ความคิดเห็นด้านการท างานเป็น
ทีม - สามารถมอบหมายอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้รับมอบ มีค่าเฉลี่ย 4.30 แปลผลอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านยึดมั่นในคุณธรรม – 
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ มีความซื่อตรงในการบริหารและปฎิบัติงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในส่วนความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ - 
สามารถล าดับความส าคัญของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความคิดเห็นของการรับมือกับค าวิพากษ์วิจารณ์ สามารถ
รับมือกับค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ รู้จักแยกแยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
ในความคิดเห็นด้านการสื่อสาร - ผู้ฟังที่ดี ตระหนักถึงความส าคัญในการรับฟังข้อมูล รับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง มีวิธีการโต้ตอบที่เหมาะสม ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมสนทนา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซึ่งมีความคิดเห็นแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก และล าดับสุดท้ายคือ ความคิดเห็นของ
การวางแผน – รู้ว่าเวลาใดควรปล่อยให้เป็นรับผิดชอบของผู้ปฎิบัติงาน และเวลาใด ที่ตนควรเข้าไป 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา รู้จังหวะในการสอดแทรกความคิดเห็น และชี้น าได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 อยู่ในระดับมากเช่นกัน  

ผลงานวิจัยในส่วนที่ 2) จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกและตัวแทนศูนย์อ านวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ทั้ง 3 ท่าน โดยสรุปพบว่า คณะท างานภายใน 
ศอร. ทั้ง 3 ท่าน ต่างมีความเห็นว่า การมีภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการท างาน
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ในสภาวะวิกฤตและเต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกวินาที อีกทั้งยังต้องท างานแข่งกับเวลาและการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อย่างปริมาณน้ าภายในถ้ า ปริมาณออกซิเจนภายในถ้ า ทุกอย่างย่อมท าให้
ผู้ปฎิบัติงานท างานภายใต้ความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการท างานจะต้องท างานแข่งกับเวลาและมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

ส าหรับภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ผู้ปฎิบัติงานทั้ง 3 ท่าน ต่างยกย่องในความเป็น
ผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ฯ อย่างมาก ซึ่งแต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ฯ     
ที่แตกต่างกันไป 

กล่าวคือ นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมน าทีมนักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ได้มุมมองด้านภาวะผู้น าของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เรื่องของ
การท างานเป็นทีมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็
มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี 

ส่วนของนายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้น าของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 18 วันที่ท่านจงคล้ายฯ ได้ท างานร่วมกัน
ท่านณรงค์ศักดิ์ ฯ ภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการมุ่งมั่นตั้งใจท างาน เอาจริงเอาจัง      
อีกทั้งยังเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และสิ่งส าคัญคือ การเข้าถึงง่าย
และเรียนรู้ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเสมอ  

ส าหรับนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 
ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) มีมุมมองด้านภาวะผู้น า
ของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งช่วย เสริมก าลังใจให้แก่
ทีมงานตลอดการปฎิบัติภารกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานเป็นการให้
ความส าคัญกับผู้ปฎิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยท่านณรงค์ศักดิ์ฯ มีอ านาจ
การตัดสินใจและออกค าสั่งได้แค่เพียงผู้เดียวตามหลักของ Single command อีกทั้งตลอดระยะเวลา 
18 วัน ที่ปฎิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการ ศอร . ท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ท างานอย่างเต็มที่และอยู่ ในพ้ืนที่
ตลอดเวลา ไม่เคยละท้ิงพ้ืนที่เลย  

ด้านข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการถอดบทเรียนเรื่องภาวะผู้น าในช่วง
วิกฤตของเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ไว้ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้น าต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้น าในช่วงวิกฤต
ต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าผู้น าในสภาวะปกติ และเพ่ือเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีต่อไปใน
อนาคตด้วย เนื่องจากภาวะผู้น าจึงถือเป็นบทเรียนส าคัญอีกบทเรียนหนึ่งในการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือและด าเนินงาน เมื่อเกิดภาวะวิกฤตของผู้น าในอนาคต  
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ค ำส ำคัญ: ภาวะผู้น า ถ้ าหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร 
 

1. บทน ำ 
 เหตุการณ์ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง 13 ชีวิต (“ทีมหมูป่าฯ”) ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย (“ถ้ าหลวงฯ”) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ถือเป็น 
“สถานการณ์พิเศษ” วิกฤตฉุกเฉินระดับชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน จนต้องน าไปสูููการ
บริหารจัดการเพ่ือรับมือต่อสถานการณ์ ผ่านการ “กู้ภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ภายในถ้ า
กว่าหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางการจับตามองจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลก ที่ต่างก็หวั่น
เกรงว่า นี่อาจเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ (Mission impossible) เนื่องด้วยความสลับซับซ้อนทาง
ธรรมชาติภายในถ้ าที่ไม่เคยได้รับการส ารวจอย่างทั่วถึง เวลาที่จ ากัดคืออุปสรรคขวางกั้นการค้นหา
และกู้ภัย    

ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ถูกตั้งขึ้น 
เพ่ือเป็นศูนย์อ านวยการในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง 13 ชีวิตในถ้ าหลวงฯ มีการวางกลไกการท างานไว้ 3 
ส่วน คือ 1) ส่วนปฎิบัติการ 2) ส่วนอ านวยการ และ 3) ส่วนสนับสนุน แต่ละส่วนมีการวางตัวบุคคล
รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละส่วนราชการ เต็มไปด้วยทั้งข้าราชการพลเรือน ในสังกัดเดียวกัน 
แต่คนละกรม หรือต่างกระทรวง อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งยังมีข้าราชการทหาร จากกองทัพบก และกองทัพเรือ ประกอบกันอีกด้วย เรียกได้ว่า
เป็นการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเข้ามาช่วยค้นหาผู้สูญหายใน
ปฎิบัติการครั้งนี้  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการเชียงราย (ในขณะนั้น) เป็นผู้
บัญชาการเหตุการณ์  
 การจัดการของผู้บัญชาการ ศอร.จึงต้องมีลักษณะบูรณาการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ภาพการ
ท างานที่ปรากฎออกมาก็ท าให้พบเห็นถึงการสั่งการที่เป็นระบบหน่วยงานใดมีความถนัดและขีด
ความสามารถในด้านใด ก็จะรับผิดชอบในด้านนั้น ขณะเดียวกันนายณรงค์ศักดิ์ ต้องรับมือต่อการ
ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ ทั้งในเชิงเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถึงปัญหาและ
อุปสรรคทางธรรมชาติ การตีกรอบพื้นที่การค้นหาเป็นรายจุด การคาดการณ์พ้ืนที่ที่จะพบผู้ประสบภัย
ทั้ง 13 คน จะอยู่น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างการสูบระบายน้ าออกจากถ้ า เพ่ือลดระดับน้ า
ให้การด านูู้ค้นหาท าได้สะดวกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนถึงน าเสนอแนวทางการค้นหาในรูปแบบอื่น ๆ อย่าง
การเจาะปล่องช่องถ่ายเทอากาศด้านบน หรือการเจาะถ้ าเพ่ือความรวดเร็ว 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการ ศอร. เป็นที่จับตามอง
อย่างมาก ได้ปรากฎชัดบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย กลายเป็นทอล์คออฟเดอะ
ทาวน์ของกลางป ีพ.ศ. 2561   
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 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่มีบทบาทส าคัญในการ
เป็นผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายฯ ในภารกิจนี้ ที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น ซึ่งมีเงื่อนไขส าคัญคือ เวลา ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งการในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนถึง
ปัจจัยแวดล้อม เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ คือความส าคัญที่จะต้องมีการถอดบทเรียน 
เพ่ือให้เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือเป็นแนวทางแก่ภาวะผู้น ารายต่อไป ที่อาจต้องเผชิญกับ
เหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกิดข้ึนได้อีกในอนาคตต่อไป         

อีกทั้ง ภาวะผู้น าถือเป็นความสามารถเฉพาะตัว ทุกคนมีจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้น าไม่
เท่ากัน เนื่องจากประสบการณ์ แต่สามารถพัฒนาความเป็นผู้น าได้ ผ่านทักษะ กล่าวคือ ภาวะผู้น า
เป็นทักษะมากกว่าองค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตและความกล้าหาญ ซึ่ง
จะน าไปสู่ภาวะผู้น า นอกจากนี้ความศรัทธา ความเชื่อในความดี ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์จะ
น าไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้น าได้อย่างมากมาย 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติการหน่วยซีล (SEAL) ต่อภาวะผู้น าและ

คุณลักษณะของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้
สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน  (ศอร.) 
ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต 

 

3. ขอบเขตของงำนวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้น าของนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน (ศอร.) จังหวัด
เชียงราย จากกรณีทีมหมูป่าฯ ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในช่วง
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561  
 
4. แนวทำงกำรวิจัย  

ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Research Methods) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้าผ่านสิ่งพิมพ์ 
ข่าวสาร สื่อออนไลน์ บทความ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อสมาชิก
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และตัวแทนศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ผู้ร่วมปฎิบัติ
ภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่   

 1. นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ 

2. นายจงคล้าย วงพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
3. นายคมสัน สุวรรณอัมพา  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 เขต 10 ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) 

อีกทั้ง ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยท าแบบสอบถามส ารวจไปยังทีม
นักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกผู้ร่วมปฎิบัติงานภายใต้ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอนฯ 

  

5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นในการสัมภาษณ์แบบ Survey โดยท าเป็นแบบ Standard Questionnaire  

ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ คือ ทีมนักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ที่ร่วมปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ซึ่งอยู่ในภายใต้ศูนย์อ านวยการฯ ในส่วนของภาคปฎิบัติ โดยมีจ านวนหน่วยซีลที่ เข้าไปปฎิบัติงาน
ทั้งหมดจ านวน 159 นาย (นริส ประทุมสุวรรณ , 2561) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample 
Size) ในการวิจัยในส่วนเชิงปริมาณ จากจ านวนประชากรหน่วยซีลทั้งหมดจ านวน 159 นาย 
เนื่องจากจ านวนประชาชนมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ผลลัพธ์ที่จ านวนกลุ่มประชากร 120 นาย 

กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) สมาชิกภายใน ศอร. โดยทั้ง 3 ท่าน  
ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญอย่างยิ่งใน ศอร. ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อีกทั้งยังเป็นคณะท างานใน 
ศอร. ท างานร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยตรงประกอบด้วย  

นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1  
     หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

นายจงคล้าย วงพงศธร   รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
นายคมสัน สุวรรณอัมพา   ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

     เขต 10 ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) 
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6. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะดังนี้ 

7.1 แบบสอบถำมใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากทีมนักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการ
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

7.2 แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกในศูนย์อ านวยการฯ 
ซึ่งได้ท างานร่วมกันนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยตรง ทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้น 
 
 
 

ภำวะผู้น ำในช่วงวิกฤตของนำยณรงค์ศักดิ์ 
โอสถธนำกร 

1. ลักษณะของนายณรงค์ศักดิ์ ฯ 

2. ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม  - 
จริยธรรม  

3. การตัดสินใจ 

4. การสื่อสาร 

5. การวางแผน 

- ความคิดสร้างสรรค์ 
- ก าหนดทิศทางในการปฎิบัติงาน 

6. การท างานเป็นทีม 

- การรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ปฎิบัติงาน 

- แสดงความคิดเห็นอย่ างเป็น
อิสระ 

- การมอบหมายงาน 

- การให้ก าลังใจผู้ปฎิบัติงาน 

7. รับมือค าวิพากษ์วิจารณ์ 
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8. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้  
8.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์

ศักดิ์ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการแจกแบบสอบถามต่อหน่วยซีล ผู้ปฎิบัติงานค้นหาผู้สูญหายภายใน
ถ้ า จ านวน 120 ชุด เป็นเพศชายทั้งหมด 120 นาย และอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี ส่วนใหญ่ยศระดับจ่า
เอก จ านวน 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 92 
นาย คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 51 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.5  

ส าหรับความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะ 
ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ความคิดเห็นของหน่วยซีลที่
มีต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ความเห็นของลักษณะภาวะ
ผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด - ลักษณะสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ ความคิดเห็นด้านการท างานเป็นทีม-สามารถมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับมอบ มีค่ าเฉลี่ย 4.30 
แปลผลอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ มี
ความซื่อตรงในการบริหารและปฎิบัติงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในส่วนความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ -สามารถล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ความคิดเห็นของการรับมือกับค าวิพากษ์วิจารณ์ สามารถรับมือกับค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ 
รู้จักแยกแยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และในความคิดเห็นด้านการสื่อสาร 
- ผู้ฟังที่ดี ตระหนักถึงความส าคัญในการรับฟังข้อมูล รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง มีวิธีการ
โต้ ต อ บ ที่ เห ม าะส ม  ให้ ค ว าม คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ป ระ โย ช น์ ต่ อ ผู้ ร่ ว ม ส น ท น า  มี ค่ า เฉ ลี่ ย 
เท่ากับ 4.20 ซึ่งมีความคิดเห็นแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของการวางแผน – รู้ว่าเวลา
ใดควรปล่อยให้เป็นรับผิดชอบของผู้ปฎิบัติงาน และเวลาใด ที่ตนควรเข้าไป ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา     
รู้จังหวะในการสอดแทรกความคิดเห็น และชี้น าได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  

8.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกความคิดเห็นของคณะท างานภายในศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ 
โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านาง
นอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต พบว่า ส าหรับภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง -ขุนน้ านางนอน          
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ผู้ปฎิบัติงานทั้ง 3 ท่าน ต่างยกย่องในความเป็นผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ฯ อย่างมาก ซึ่งแต่ละท่านได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่แตกต่างกันไป 

กล่าวคือ นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมน าทีมนักท าลายใต้น้ าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ได้มุมมองด้านภาวะผู้น าของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เรื่องของ
การท างานเป็นทีมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็
มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป 

ส่วนของนายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้น าของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 18 วันที่ท่านจงคล้ายฯ ได้ท างานร่วมกัน
ท่านณรงค์ศักดิ์ ฯ ภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจที่เด็ดขาดและและการมุ่งมั่นตั้งใจท างาน เอาจริงเอาจัง 
อีกทั้งยังเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และสิ่งส าคัญคือ การเข้าถึงง่าย
และเรียนรู้ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเสมอ  

ส าหรับนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 
ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) มีมุมมองด้านภาวะผู้น า
ของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งช่วยเสริมก าลังใจให้แก่
ทีมงานตลอดการปฎิบัติภารกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานเป็นการให้
ความส าคัญกับผู้ปฎิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยท่านณรงค์ศักดิ์ฯ มีอ านาจ
การตัดสินใจและออกค าสั่งได้แค่เพียงผู้เดียวตามหลักของ Single command อีกทั้งตลอดระยะเวลา 
18 วันที่ปฎิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการ ศอร. ท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ท างานอย่างเต็มที่และอยู่ในพ้ืนที่ตลอดเวลา 
ไม่เคยละทิ้งพ้ืนที่เลย  

จะเห็นได้ว่าจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ของทั้ง 3 

ท่านที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้น าที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามมุมมองที่ผู้ให้
สัมภาษณ์สังเกตเห็นจากการกระท าหรือพฤติกรรมของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
2. การท างานเป็นทีม เสริมก าลังใจให้ทีมปฎิบัติงานเสมอ 
3. เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง และช่างสังเกต 
4. เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฎิบัติงานได้และพร้อมให้ค าปรึกษาในทุกโอกาสกับผู้ร่วมงาน 
5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรค 
6. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
7. ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม 
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9. อภิปรำยผล  
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
การศึกษาความคิดเห็นของหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อ านวยการร่วม

ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้น าในช่วงวิกฤตของนายณรงค์
ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดภายในถ้ าหลวงฯ แบ่ง
การศึกษาเป็น 2 ส่วน และสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้   
 1) ความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยซีล (SEAL) ต่อภาวะผู้น าและคุณลักษณะของนายณรงค์
ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุน
น้ านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต จากแบบสอบถามส ารวจหน่วยซีล จ านวน 120 
นาย จากทั้งหมดจ านวน 159 นาย 

ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ส่งไปให้หน่วยซีล ได้ยึดตามหลักภาวะผู้น าในระหว่างช่วงเกิดวิกฤต 
(Leadership during a crisis) 7 หลักของรังสรรค์ ประเสริฐศรี ผ่านการวิเคราะห์จากผู้วิจัยจนเกิด
เป็นแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของหน่วยซีล จ านวน 120 นาย ต่อภาวะผู้น าในช่วงวิกฤต
ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งแต่ละหัวข้อที่ผ่านการส ารวจเมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากทุกหัวข้อ ซึ่งเป็นผลแสดงว่า หน่วยซีลทั้ง 120 นาย มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนาย
ณรงค์ศักดิ์ฯ อยู่ในเกณฑ์มากและรับรู้ด้านภาวะผู้น าในระดับมากเช่นกัน 
 2) ความคิดเห็นของคณะท างานภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอนต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะ
วิกฤต จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ปฎิบัติงานภายใน ศอร. ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนปฎิบัติการ (นาวาเอก
อนันต์ สุราวรรณ์  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) ส่วน
อ านวยการ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา อดีตผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 
ล าปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) และ ส่วนสนับสนุน (นายจงคล้าย 
วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 

จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของนาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้ความส าคัญเรื่องผู้น าด้านการกล้าคิด กล้าท า กล้าสั่ง กล้า
ตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบ และการเป็นผู้น าต้องให้ความส าคัญกับผู้ปฎิบัติงานหรือลูกน้องเป็น
อย่างมาก เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องมีร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน เนื่องจากการท างานใน
สภาวะวิกฤตและมีความเสี่ยงมาก การส่งลูกน้องไปท างานแต่ละครั้ง อาจส่งผลถึงชีวิตของลูกน้องได้ 

จะเห็นได้ว่าท่านอนันต์ฯ ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม และให้ความส าคัญกับผู้ปฎิบัติ
งาน มุ่งเน้นการดูแลผู้ปฎิบัติงานเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผู้น า 3 ประเด็น
ของกวี วงศ์พุฒ (2542: 18) ที่อธิบายไว้ดังนี้ 1) ความสามารถของหัวหน้าที่จะต้องเป็นผู้น า 2) 
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ความสามารถของหัวหน้าที่จะเอาชนะจิตใจลูกน้อง และ 3) ความสามารถที่จะต้องบากบั่นฟันฝ่า
อุปสรรคในการน า  

จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของท่านจงคล้าย วงพงศธร “ท่านจงคล้ายฯ” รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะเห็นได้ว่า ท่านจงคล้ายฯ ได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าในเรื่องการ
เป็นศูนย์รวมที่ท าให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่างสังเกตและแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่าง
ทันท่วงที กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง เข้าถึงง่ายและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งภาวะผู้น า
ต้องพร้อมให้ค าปรึกษากับผู้ปฎิบัติงานในทุกโอกาส ซึ่งท่านจงคล้ายฯ กล่าวว่า ท่านณรงค์ศักดิ์ฯ       
มีความเป็นภาวะผู้น าอยู่ทุกข้อที่กล่าวมา  

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับนิยามผู้น าของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 11) ผู้น าเป็น
บุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุ คคลที่ท าให้เกิดความมั่นคงและ
ช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม มีความ
เป็นอิสระ กล้าหาญในการตัดสินใจ มีแรงกระตุ้น มีความกระตือรือร้นสูงและมีความยืดหยุ่น 

อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะพฤติกรรมของผู้น าตามสถานการณ์ของบุษยา วีรกุล (2558) 
เรื่องการให้มีส่วนร่วม เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าไม่จ าเป็นต้องชี้แนะและควบคุมผู้ตามมากนัก แต่จะต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับผู้ตาม เพ่ือให้ผู้ตามเข้าใจความคิดของผู้น า โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ตามมีส่วนร่วมในการท างานและการตัดสินใจร่วมกัน 

จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของท่านคมสัน สุวรรณอัมพา “ท่านคมสันฯ” ปัจจุบันท่านด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นได้ว่า ท่านคมสันฯ เชื่อมั่นในตัวท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ใน
เรื่องภาวะผู้น าอย่างมาก และชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ในภาวะผู้น าด้านการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเสริมก าลังใจแก่ทีมผู้ปฎิบัติงานตลอดการปฎิบัติ
ภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) 
ในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจได้ เป็นบุคคลที่มีลักษณะซื่อสัตย์ ซื่อตรง และสามารถสร้างความ
เชื่อถือแก่กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องได้ โดยสมาชิกของกลุ่มจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้น าต้อง
แสดงความซื่อสัตย์ ความมั่นคง และความเป็นผู้ที่สามารถเชื่อถือได้ จึงจะสามารถก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จะเห็นได้ว่าจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ของทั้ง 3 

ท่านที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้น าที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามมุมมองที่ผู้ให้
สัมภาษณ์สังเกตเห็นจากการกระท าหรือพฤติกรรมของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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1. มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
นายณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวเสมอว่า การท างานต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพราะสิ่ง

นั้นคือเป้าหมายในการท างาน เมื่อกระจายงานออกเป็นแผนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้ว 
ต้องตามงานอยู่เสมอเพ่ือการท างานที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซึ่ งสอดคล้องกับนิยามภาวะผู้น าของเอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) ภาวะผู้น า หมายถึง 
ความสามารถในการวางแผน การจัดองค์การ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การจูงใจ และการตัดสินใจให้
ผู้ปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ 
Fiedler (Fiedler’s contingency theory leadership effectiveness) (รังสรรค์  ประเสริฐศรี , 
2551: 121) ในด้านลักษณะส าคัญของการวัดสถานการณ์ของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ Fiedler 
ที่ว่าโครงสร้างงาน กล่าวคือ เป็นการก าหนดขอบเขตของงานของกลุ่ม วิธีการท างานโดยเฉพาะ มีการ
อธิบาย มีการก าหนดเป้าหมายของงานที่ท าอย่างชัดเจน โดยระบุว่างานที่ต้องใช้ความช านาญจะอยู่
ในระดับโครงสร้างของงานสูง และในส่วนของงานวางแผนกลยุทธ์จะเป็นงานที่มีระดับโครงสร้างของ
งานต่ า และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้น าที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.)  ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้สึกถึงเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ส าคัญอย่างแท้จริง โดยจะต้องเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต คุณลักษณะดังกล่าว
จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ผู้น าทุกคนควรมี  

2. กำรท ำงำนเป็นทีม เสริมก ำลังใจให้ทีมปฎิบัติงำนเสมอ 
จากค าให้สัมภาษณ์ของท่านจงคล้ายฯ ชี้ให้เห็นเรื่องการท างานเป็นทีมและการเสริมก าลังใจ

ให้ทีมปฎิบัติงานของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฎิบัติงานเสมอว่า จะต้องท าภารกิจ
นี้ส าเร็จไม่ว่าจะต้องท างานภายใต้แรงกดดันและท างานแข่งกับเวลา อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับธรรมชาติ
อย่างปริมาณน้ าและปริมาณออกซิเจนภายในถ้ าเพียงใดก็ตาม  

สอดคล้องกับหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้น า (Quintanilla & Wahl, 2004: 11 อ้าง
จาก บุษยา วีรกุล, 2551) ในด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) ได้แก่ ความสามารถด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งท าได้โดยการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

3. เด็ดขำด กล้ำตัดสินใจ กล้ำเปลี่ยนแปลง และช่ำงสังเกต 
จากวาทะเด็ดของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่สื่อมวลชนน าเสนอที่ว่า “คนที่คิดว่าตัวเองเสียสละ 

ไม่พร้อม สามารถกลับบ้านได้ ผมจะไม่รายงานพวกคุณ ส าหรับคนที่ต้องการท างาน คุณจะต้องพร้อม
ทุกวินาที และขอให้คิดว่าพวกเด็กๆ คือลูกหลานของเราเอง…” ด้วยอุปนิสัยของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่
เป็นคนโผงผาง พูดตรงไปตรงมา เอาจริงเอาจังกับการท างาน เลือกสิ่งที่จ าเป็นที่สุดและดีที่สุด รวมถึง
ความเหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญ 

สอดคล้องกับคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับงาน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2551) เป็นลักษณะของ
ผู้น าที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างานในด้านความกล้า ผู้น าต้องมีความกล้าใน
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การตัดสินใจ เผชิญกับความเสี่ยง ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ โดยตะต้องมีความ
รอบคอบระมัดระวัง มีความคิดริเริ่ม 

4. เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฎิบัติงำนได้และพร้อมให้ค ำปรึกษำในทุกโอกำสกับผู้ร่วมงำน 
ด้วยเหตุการณ์กู้ภัยในลักษณะนี้เป็นการกู้ภัยครั้งแรกของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ต่าง ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการกู้ภัยครั้งนี้มากมาย อีกทั้งนายณรงค์ศักดิ์ฯ ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร . 
จ าเป็นต้องแยกแยะคัดกรองทุกแนวทาง ทุกความช่วยเหลือ ทุกอุปกรณ์ที่ส่งเข้ามา ว่าสิ่งไหน
เหมาะสมที่จะลงมือปฎิบัติมากน้อยอย่างไร การเรียนรู้ไปร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้
ชัดเจนจากการท างานของนายณรงค์ศักดิ์ฯ 

สอดคล้องกับหลักพฤติกรรมของผู้น าตามสถานการณ์ (บุษยา วีรกุล , 2558) ในด้านการให้มี 
ส่วนร่วม เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าไม่จ าเป็นต้องชี้แนะและควบคุมผู้ตามมากนัก แต่จะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับผู้ตาม เพ่ือให้ผู้ตามเข้าใจความคิดของผู้น า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตามมี
ส่วนร่วมในการท างานและการตัดสินใจร่วมกัน 

5. มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง มุ่งม่ันผ่ำฟันอุปสรรค 
“ในฐานะที่เป็นผู้น า แม้ว่าจะอ่อนล้าเพียงใดแต่จิตใจเราต้องแข็งแกร่ง ต้องเชื่อว่าท าได้ และ

เชื่อว่าน้องยังอยู่ และต้องท าให้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนท าได้เช่นกัน ผมยอมรับว่ามันยากในฐานะผู้น า  
ในเหตุการณ์นี้ ผมยืนยันว่า 4-5 วันแรก หัวใจผมแกร่งมาก และต้องท าให้ทุกคนเห็นว่า เราท างานเรา
มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อ และทุกคนต้องมีความเชื่อว่าท าได้ว่าจะประสบความส าเร็จและถ่ายทอด
ความเชื่อของเราให้ทีมงานทุกคนให้มีความเชื่อเหมือนเราให้ได้…” จากค าให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์
ศักดิ์ฯ ในรายงานคนค้นตน ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และค าสัมภาษณ์จากผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า นายณรงค์ศักดิ์ฯ มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นตั้งใจท างาน
มากเพียงไร 

ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้น าที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.) ในด้านผู้น าต้องมี
ความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปฎิบัติงาน มีความตรงไปตรงมา พูดจริงท าจริงไม่โกหก 
มี วาจาที่ สุ ภ าพน่ าเชื่ อถือ  ไม่ คด โกง โดยความน่ าเชื่ อถือของผู้ น าจะมีมากหรือน้ อยนั้ น  
ต้นทุกทางสังคมจะเป็นตัวก าหนด ต้นทุนทางสังคมของผู้น าคือ คุณงามความดีที่สั่งสมมาแต่ในอดีต 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ การยอมรับจากสังคม ซึ่งทุนทางสังคมของ
ผู้น าจึงต้องหมั่นสร้างสมให้มากขึ้นอยู่เสมอ  

6. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส 
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนที่ร่วมกู้ภัยปฎิบัติหน้าที่ต้องท างานอยู่ภายใต้ความเสี่ยง การ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าจะต้องยืดมั่นและแสดงออกถึงโอกาสที่จะท างานในภารกิจ
นี้ส าเร็จ โดยให้ความเชื่อมั่นต่อตนเองและถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภาวะผู้น าในช่วงวิกฤต (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2551) แสดงออกใน
สิ่งที่ดี ผู้น าจะต้องมองโลกในแง่ดีสามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานมีพลัง เพ่ือเอาชนะช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้ 
ผู้น าที่อยู่ในช่วงวิกฤตจะต้องวางแผนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีความหวังที่ดี 

7. ยึดม่ันในคุณธรรม – จริยธรรม 
จากการตัดสินใจของนายณรงค์ศักดิ์ และคณะท างาน ที่ประกาศไม่รับเงินบริจาคจากผู้มีจิต

ศรัทธาอยากช่วยเหลือการกู้ภัยในครั้งนี้ เนื่องจากนายณรงค์ศักดิ์ฯ เล็งเห็นแล้วว่า การรับเงินบริจาค  
อาจเป็นช่องโหว่งให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาแอบอ้าง หาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้  

ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้น าที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.)  ในด้านผู้น าต้องมี
จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล กล่าวคือ จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนโดยทั่วไปยึดถือ และใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการด าเนินงาน กิจกรรม หรือชีวิตให้ถูกต้อง ผู้น าที่มีจริยธรรมสูงต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีการด าเนินชีวิตและการงานตามหลักธรรม 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก หน่วยซีลทั้ง 120 นาย และผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน ต่างมีความเห็นที่เป็นไปตามทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้  การปฎิบัติภารกิจถ้ าหลวงฯ ถือเป็น
ปรากฎการณ์สะท้อนไปทั้งโลก เป็นการกู้ภัยที่ยากล าบาก ด้วยอุปสรรคมากมายและไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การร่วมมือของคนทั่วโลกจึงเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
การมีน้ าใจไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมกู้ภัยจากทั่วโลก 
จึงท าให้การบริหารจัดการภายใต้การน าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร จึงเป็นไปด้วยการร่วมมือ
กันอย่างเต็มทีข่องทุกหน่วยงาน  

ความเป็นผู้น า จึงถือเป็นความสามารถเฉพาะตัว ทุกคนมีจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้น าไม่
เท่ากัน เนื่องจากประสบการณ์ แต่สามารถพัฒนาความเป็นผู้น าได้ ผ่านทักษะ กล่าวคือ ภาวะผู้น า
เป็นทักษะมากกว่าองค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตและความกล้าหาญ ซึ่ง
จะน าไปสู่ภาวะผู้น า นอกจากนี้ความศรัทธา ความเชื่อในความดี ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์จะ
น าไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้น าได้อย่างมากมาย ในกรณีภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ สามารถแบ่ง
ประเด็นออกเป็น 2 ประเด็น ที่เป็นส่วนส าคัญในการช่วยดึงภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ แสดง
ออกมาได้อย่างชัดเจนดังนี้  

ประเด็นแรก ประวัติการศึกษาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ เป็นจุดที่เอ้ืออ านวยต่อการปฎิบัติภารกิจ
นี้จากที่นายณรงค์ศักดิ์ฯ จบการศึกษาโดยตรงปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีหลายใบ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
(วิศวกรรมโยธา), นิติศาสตร์, เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) และรัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต อีกด้วย รวมทั้งประวัติการท างานจึงส่งผลท าให้นายณรงค์ศักดิ์ฯ สามารถประยุกต์องค์ความรู้
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จากประวัติการศึกษาและประวัติการท างานที่ผ่านมาเข้ากับการบริหารจัดการภารกิจนี้ได้ จึงท าให้
สามารถดึงเอาองค์ความรู้ที่สั่งสมมาน ามาใช้ในภารกิจนี้ได้เป็นอย่างดี 

ประเด็นที่สอง สภาพแวดล้อมโดยรอบเอ้ืออ านวยต่อการภารกิจหน้าที่ เนื่องจากเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกจับตามองและเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างมากมาย รวมถึงจิตอาสากู้ภัยจ านวน
มากที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการช่วยเหลือ 13 ชีวิต จึงท าให้เกิด
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและพร้อมที่จะปฎิบัติตามค าสั่งจาก ศอร. โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ฯ เป็นผู้
บัญชาการ ศอร. เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้การปฎิบัติงานของ ศอร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงพระราชทานเงิน โรงครัว
พระราชทาน สิ่งของจ าเป็นในการกู้ภัย ยารักษาโรค และทรงมีพระราชกระแส ขอบใจ ชื่นชม และให้
ก าลังใจทีมค้นหาทุกคนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมพระราชทานพรให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
และทรงพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่และทรงรับ
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ (ชยพล ธิติศักดิ์, 2561) จึงท าให้ภารกิจครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี หากไม่ได้รับบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรง
ติดตามห่วงใย และชื่นชมการท างานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พระองค์ทรงพระราชทาน ก าลังใจ สิ่งของ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด การปฎิบัติงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้  

 

10. ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะภาวะผู้น าของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร 

ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร . ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะปัจเจกบุคคล การตั้งค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบางค าถามท าให้เกิดข้อจ ากัดในการท างานวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญระดับ
บริหารของ ศอร. ไม่สะดวกตอบค าถามในบางค าถาม เนื่องจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
ตัวบุคคลเกินไป จึงไม่สะดวกใจที่จะให้ค าตอบ  

 

11. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของปฎิบัติงานหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหาร

ภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้น า
ในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่า
ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนฯ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. จากเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้ าหลวงฯ ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่
ของมนุษยชาติที่ร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย ภาวะผู้น าจึงถือเป็นบทเรียนส าคัญอีก
บทเรียนหนึ่งในการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือและด าเนินงาน เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตของผู้น าในอนาคต  
 2. ควรมีแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมด าน้ า ทีมเจาะ ทีมส ารวจ ทีม
สูบน้ า ฯลฯ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและหากเกิดเหตุในครั้งต่อไป 
 3. ควรมีการถอดบทเรียนเรื่องภาวะผู้น าในช่วงวิกฤตของเหตุการณ์ส าคัญต่าง  ๆ เพ่ือการ
พัฒนาผู้น าต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้น าในช่วงวิกฤตต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าผู้น าในสภาวะ
ปกติ และเพ่ือเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีต่อไปในอนาคตด้วย  
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของ
บุคลำกร บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ปัณฐิตา พิมมาดากุล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา 
บุคลากรของ บริษัทซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ด้าน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น และ ความผูกพันต่อองค์การ  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุดคือ ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา (x̅ = 4.06) รองลงมาคือ ด้าน

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน (x̅ = 4.03) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (x̅ = 3.98) ด้าน

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน (x̅ = 3.94) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ (x̅ = 3.93) ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม

และเพียงพอ (x̅ = 3.77) ตามล าดับ ส่วนระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุดคือ ด้าน

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท าประโยชน์ให้กับองค์การ (x̅ = 4.07) รองลงมา

คือ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ (x̅ = 3.99) ด้านความ

ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก ขององค์การ (x̅ = 3.86) ตามล าดับ  
ผลการศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าคุณภาพ

ชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งพบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู ง ส่วนด้านอ่ืน ๆ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศานศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: panthitanida@gmail.com 
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ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ 
 

1. บทน ำ 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศส่งผลให้เกิด
ความต้องการด้านแรงงานสูงขึ้น เพราะคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่า ความส าคัญ
ของบุคลากรภายในองค์การเองไม่ได้อยู่ในฐานที่จะต้องปฏิบัติงานให้กับองค์การใดองค์การหนึ่ง
เท่านั้น หากแต่มีการโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ทั้งในเรื่อง
ของค่าตอบแทน สวัสดิการ สิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ความมั่นคงขององค์การ รวมถึงความภาคภูมิใจในการ
ท างานกับองค์การที่ดี ที่มีชื่อเสียง ยิ่งในปัจจุบันภาวะการแข่งขันของธุรกิจท าให้เกิดความต้องการ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้บุคลากรมีโอกาสและอิสระที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้หลายองค์การประสบกับปัญหาขาดแคลน
บุคลากรหลายระดับภายในองค์การ    

หลายองค์การที่ประสบความส าเร็จและเจริญรุ่งเรืองนั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือ การมีทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญ มีทักษะในการท างาน บุคลากร
ดังกล่าวเป็นตัวฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้า การ
ดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริหารขององค์การต้องตระหนักรู้ รวมถึงการดูแล
เอาใจใส่ในกระบวนการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร เพราะ
บุคลากรที่ดีมีความรู้ ความสามารถ จะสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะ
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นสุข มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ คนส่วนใหญ่จะใช้
เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยที่จะอยู่กับการท างานและอยู่ภายในสถานที่ท างาน  
การที่บุคลากรจะมีความผูกพันในเชิงบวกกับองค์การนั้นไม่ได้วัดจากปัจจัยที่เป็นตัวเงินเพียงอย่าง
เดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆอันจะส่งผลความรู้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การได้ เพราะมนุษย์ได้อยู่กับ
สิ่งที่ตนเองพึงพอใจ หากพึงพอใจจะก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์การได้อย่างถาวร ความผูกพันต่อ
องค์การจะเกิดได้ จากองค์ประกอบหลายประการ และจากผลการวิจัยของหลายแห่งพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ ความพึงพอใจในงานทางด้านผู้บังคับบัญชา ความพึง
พอใจในงานทางด้านโอกาสก้าวหน้า และความผูกพันส่วนตัวกับองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีการยอมรับในองค์การ จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความ
พยายามที่มีอยู่ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การนั้น
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ต่อไป ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรม ที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สมจิตร จันทร์เพ็ง, 2557: 1-2 )  

การสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่การสร้างความ
ผูกพันของพนักงานและองค์การในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะบุคลากรมีโอกาสเลือกงาน หรือ
องค์การที่ตนเองสนใจ เหมาะกับความรู้ความสามารถของตน ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนงานมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ซึ่งผลกระทบในระยะสั้น คือการท าให้องค์การมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการสรรหา คัดเลือก 
บางครั้งเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วงชิงบุคลากร จึงมีการปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้สูงขึ้น 
และมีค่าใช้จ่ายในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ลาออกไป และกระทบในระยะ
ยาวที่เริ่มส่อเค้าเป็นปัญหาคือ ช่องว่างระหว่างพนักงานและผู้บริหารระดับสูงที่ก าลังก้าวเข้าสู่การ
เกษียณจะท าให้องค์การไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้ดีพอ เป็นผลท าให้การ
พัฒนาบุคลากรในองค์การขึ้นมาเป็นระดับบริหารไม่ทันต่อความต้องการ 

บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นโรงงานผลิตลูกเทนนิสเพ่ือ
การส่งออก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2550 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 612/9 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์
บุรี ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 338 คน แบ่งเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ 245 คน พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 50 คน หัวหน้างานคน 30 และพนักงาน
ระดับบริหาร 12 คน บริษัทฯประกอบกิจการเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ซึ่งพบว่าในช่วงหลายปีที่
ผ่านมานั้นมีบุคลากรที่ส าคัญลาออกไปจากองค์การ เกิดการสูญเสียทรัพยากรหลายด้านเพ่ือสรรหา 
คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรข้ึนมาทดแทนบุคลากรที่ลาออกไป 

ด้วยเหตุนี้ผู้ท าวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์การนี้ จึงสนใจจะท าการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลผูกพันต่อองค์การของพนักงานว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งผลการศึกษาจะท า
ให้ทราบว่าองค์การประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานหรือไม่ หรือพนักงานมีความ
ผูกพันกับองค์การในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขและเพ่ิมพูน
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายในองค์การต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่มีต่อ

ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ 
2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีผลต่อความผูกพันของ

บุคลากรต่อองคก์าร 
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2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์การ 

2.6 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ 

2.7 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีต่อความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ 

2.8 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนที่มีต่อความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ 
 

3. กำรทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อมีผลความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ศึกษาได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิด 
ตัวแปร สมมติฐาน และแนวทางการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำร 

กรูสกาย (Gruskey, 1966: 488-503) กล่าวว่า การที่บุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การที่
เป็นทางการ (Formal Organization) เพราะว่าบุคคลสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยผ่านการเป็น
สมาชิก หากบุคคลไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือได้รับในระดับที่ต่ ากว่าที่คาดหวัง บุคคลจะออกจาก
องค์การ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับสิ่งที่ส าคัญจะท าให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 
แฮคแมน และซุทเทล (Hackman and Suttle, 1977: 14) เสนอว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่
สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การไม่ว่าจะเป็นระดับคนงาน 
หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
นอกจากมีส่วนท าให้บุคคลพึงพอใจแล้ว ที่ส าคัญคือคุณภาพชีวิตในการท างานจะน าไปสู่ความผูกพัน
ต่อองค์การได้ สอดคล้องกันกับฮูส และ คูมิงส์ (Huse and Cummings, 1985: 199-200) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้สมาชิกในองค์การมีความผูกพันองค์การแล้ว ย่ อมจะเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การในที่สุด นั่นคือ ไม่ต้องการออกจากองค์การ ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้กับ
องค์การ และเชื่อม่ันในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 

3.2 ควำมสัมพันธ์ของลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 124-129) กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้บ่งชี้ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานในด้านปัจจัยด้านงาน (Job Factors) ได้แก่ ลักษณะงาน 
ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงานโอกาสที่ได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะท าให้งานนั้น
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ส าเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการท างานและวิธีการท างาน การที่ผู้ท างานมีความรู้สึก
ต่องานที่ท าอยู่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานมีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ และเกิดความผูกพันต่องานสอดคล้องกันกับบารอน (Baron ,1986 อ้างถึง
ในวนันญา อดิศรพันธ์กุล และพนิต กุลศิริ, 2556) ให้ทัศนะว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มี
ต่อองค์การ ซึ่งแตกต่างจากความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพ การท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มีความม่ันคงมากกว่า 
จะคงอยู่ในช่วงเวลานาน ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจ
ในการท างาน หนึ่งในปัจจัยนั้นคือ เกิดจากลักษณะงาน  เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก 
ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างมากในงานที่ได้รับ ความน่าสนใจ และความหลากหลายในงาน สิ่งเหล่านี้
จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนความกดดัน และความคลุมเคลือในบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับงานของตนเอง จะท าให้รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 
 3.3 ควำมสัมพันธ์ของรำยได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่มีต่อ
ควำมผูกพันต่อองค์กำร 

รายได้และผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ พบว่า ธงชัย สันติวงษ์ และ    
ชัยยศ สันติวงษ์ (2526: 26) ได้กล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มนุษย์ทุกคนมี
ธรรมชาติในแง่มุมหนึ่งคือความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนอง
ทางด้านเศรษฐกิจ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้จะได้ซึ่งผลตอบแทนในรูปตัวเงินมาตอบสนอง
ของความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางด้านร่างกายที่เป็นความต้องการขั้นต่ า ดังนั้น 
เกณฑ์ในการตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งบอกว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานนั้น พิจารณาในเรื่อง 
1) ความเพียงพอ คือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างานนั้น เพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคม 2) ความยุติธรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน พิจารณาได้
จากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของไอเซนเบอร์เกอร์และคนอ่ืนๆ (Eisenberger and others. 
1990 อ้างถึงในชนิดา เล็บครุฑ, 2554: 20) ที่ว่าการที่พนักงานรับรู้ว่าองค์การได้ให้รายได้และสิ่งตอบ
แทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จะท าให้เขามีความผูกพันต่อองค์การและมีความ
อุตสาหะในการท างานยิ่งขึ้น โดยสรุปรายได้และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ตามอัตภาพของบุคลากร อาจท างานให้บุคลากรน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 

3.4 ควำมสัมพันธ์ของกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำร 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความประพฤติที่ดี เข้ามาท างานในองค์การนั้น มิได้เป็นหลักประกันแน่นอนว่า เขาจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การต่อไป องค์การจะต้องมีมาตรการอ่ืน 
ๆ ช่วยสร้างเสริมให้บุคคลมีความสุขและต้องการอยู่ในองค์การและพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า เช่น
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การให้ประโยชน์เกื้อกูล การเลื่อนต าแหน่งฐานะ การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น อดิศัย ชาติก าแหง 
(2530: 115) สิ่งส าคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการท างานการพัฒนาบุคคลในองค์การนั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะขององค์การและจะต้องมีการพัฒนาทุกด้าน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เนื่องจาก
การที่องค์การจะสามารถเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างดีนั้น จ าเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่ดีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของงานเป็นอันดับแรกความผูกพันต่อองค์การ แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

3.5 ควำมสัมพันธ์ของกำรควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ที่มีต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
Edward L.Gubman (1998: 188 อ้างถึงในปาริชาติ บัวเป็ง, 2554: 23) กล่าวถึงปัจจัย 7 

ประการที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 1) แบ่งปันค่านิยม / เข้าถึงเป้าหมาย 2) คุณภาพชีวิตใน
การท างาน 3) ลักษณะงาน คือขอบเขตของงานที่มีความท้าทายน่าสนใจ 4) ความสัมพันธ์ในงาน 5)
ผลรวมค่าตอบแทน 6) ภาวะผู้น า และปัจจัยที่ 7 คือโอกาสก้าวหน้าในงาน คือโอกาสในการเรียนรู้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่และได้รับผลส าเร็จในงาน นั้นหมายถึงหากพนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่
การท างาน จะเป็นที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้วยเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยหลายท่ านที่ได้ศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ ได้แก่ ลลิตา จันทร์งาม (2560: 61) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุด 

3.6 ควำมสัมพันธ์ของควำมสัมพันธ์กับผู้ร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำที่มี
ต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
 บารอน (Baron, 1986: 120) ซึ่งให้ทัศนะว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มีต่อ
องค์การ  เป็นทัศนคติที่อยู่ในช่วงเวลานาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การนั้นเกิดจากปัจจัยสภาพการ
ท างานของบุคคลที่มีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตนเองพึงพอใจในความยุติธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่สวัสดิการจะท าให้บุคคลมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาชุตินันท์ แดงสกล (2556: 25) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า
กับการเปลี่ยนแปลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร กล่าวถึง
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการของภาวะผู้น าหรือผู้บังคับบัญชานั้น จะมีความสัมพันธ์
กัน (Intercorelated) มีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็นแนวคิดพฤติกรรมที่มีความ
เฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ แบส (Bass, 1985: 82 อ้างถึงใน
ชุตินันท์ แดงสกล, 2556: 25) กล่าวว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะมีผลต่อความพึงพอใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีต่อ
ผู้น าและสมรรถนะในการผลิตของผู้ใต้บังคับบัญชาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการทา
งานและอาชีพของเรา สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557: 96) พบว่าเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจต่อ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92   
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3.7 ควำมสัมพันธ์ของบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำร 

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สภาพแวดล้อมการท างานที่ถูกสุขลักษณะ เป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร เช่น การติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ควรค านึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานและด้านความสวยงามน่าอยู่ด้วย และที่
ส าคัญคือ ต้องมีความปลอดภัยจากการท างาน เพราะความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่ จะเกิด
ขึ้นกับร่างกายนั้น เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่ง ธงชัย สันติวงษ์ (2535: 383 -385) ได้
กล่าวถึงทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์ว่า มนุษย์มีความต้องการตามล าดับจากต่ าไปหาสูง 5 ขั้น คือ 
ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ทางต้องการทางสังคม ความต้องการมีฐานะ
เด่นทางสังคมและความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต 

3.8 ควำมสัมพันธ์ของควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงำนอ่ืนที่มีต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำร 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม จากการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับสังคม
เสมอ และมีลักษณะเป็นระบบเปิด มีการตอบสนองต่อพลังหรือตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
(ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, 2526: 54) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกต่าง ๆ บุคคลจะต้องค านึงถึงและมีการปรับตัวเอง เพ่ือความอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข 
การค านึงถึงความต้องการของสังคม เป็นลักษณะกิจกรรมขององค์การที่ด าเนินไปในลักษณะที่ได้
รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดคุณค่า ความส าคัญของงาน และวิชาชีพในกลุ่มปฏิบัติ เช่นความรู้สึก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่า องค์การของตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิตการก าจัด
ของเสีย วิธีการตลอด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ เมื่อบุคคลรู้สึกว่างานที่ตน
ปฏิบัติมีคุณค่าก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลท างานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ (เทพพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ, 2529: 83)  

 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด
ด้านคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ซิกซอน สปอร์ต 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม ที่ได้จากการศึกษาสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้    
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

5. วิธีกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน  307 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างการค านวณโดยใช้ของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 175 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน และลงรหัส (Coding) เรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผล และจัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อน าเสนอ
และสรุปผลวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างาน และข้อที่ 2 ระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 คือ ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร โดยใช้การวิเคราะห์ความ

ปัจจัยด้ำนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ  
• ระดับการศึกษา  
• ประสบการณ์ท างาน 

• ต าแหน่ง 

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

• ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
• รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ 

• การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

• ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
•  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้บังคับบัญชา 

• บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

• ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อื่น 

 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร 

• ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
และความต้องการขององค์การ 

• ความทุ่ ม เทความพยายาม เพื่ อท า
ประโยชน์ให้กับองค์การ 

• ความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกขององค์การ 
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แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 
และวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายคู่  อีกครั้งโดยใช้  Scheffe Analysis และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression) 

 

6. สมมติฐำนกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 

6.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.2 อายุที่มีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.3 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.4 ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.5 ต าแหน่งที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน 
6.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
6.8 ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธ์เชิง

บวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
6.9 ปัจจัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน

ต่อองค์การ 
6.10 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ

องค์การ 
6.11 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน ผู้บั งคับบัญชา และผู้ ใต้บั งคับบัญชามี

ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
6.12 ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ

ผูกพันต่อองค์การ  
6.13 ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ

ผูกพันต่อองค์การ 
 

7. ผลกำรศึกษำ 
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7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 อายุอยู่ในช่วง 

36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.1 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 49.7 ประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.1 ปฏิบัติงานอยู่ใน
ต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.1 และรายได้เฉลี่ย ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.1 

7.2 ปัจจัยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่มีผลผูกพันต่อองค์กำร แยกรำยด้ำน 

ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ งานที่ท่าน
ปฏิบัติมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 
4.15) รองลงมาคือ หัวหน้างานมีการมอบหมายงานให้ท่านท าตามความรู้ความสามารถของท่าน 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ล าดับถัดมาคือ หัวหน้างานให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.03) หน่วยงานของท่าน
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ต่อหน่วยงาน เท่ากับ ระบบสนับสนุนท าให้ท างาน
ของท่านได้สะดวกคล่องตัว ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.02) งานที่ท่านปฏิบัติมี
คุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลในหน่วยงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 
4.01) หน่วยงานให้อ านาจในการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้สึกดีต่อกัน ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) งานที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันตรงกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน เท่ากับท่านได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.91) บริษัทสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ ในระดับค่อนข้างสู ง (ค่าเฉลี่ย  = 3.90) และท่านมี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดี ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 
ตามล าดับ 

ด้านที่ 2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย

ความเห็นด้วยสูงสุด คือ บริษัทของท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมาคือ ท่านพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัท 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.87) ล าดับถัดมาคือ บริษัทมีเงินรางวัลพิเศษ โบนัส 
หรือที่เรียกในชื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 
3.82) บริษัทของท่านมีสวัสดิการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือบุคลากร ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
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สูง (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ท่านคิดว่าในอนาคตฐานะทางครอบครัวจะดีขึ้นความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.71) เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.70) และรายได้ในปัจจุบันเพียงพอต่อการด ารงชีพตามอัตภาพของ
ท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามล าดับ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด 

คือ งานในหน้าที่ของท่านเอ้ืออ านวยให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ ท่านสามารถเพ่ิมพูนทักษะจากการ
ปฏิบัติงานได้เสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.96) ล าดับถัดมาคือ ท่านน าวิธีการ
และความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
(ค่าเฉลี่ย = 3.94) ท่านได้รับข่าวสารในการอบรมที่เกี่ยวกับสายการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.90) และท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ที่จัดขึ้นตามความเหมาะสม ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ตามล าดับ 

ด้านที่ 4 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
ผลการศึกษา พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ  

ท่านได้รับโอกาสในการแสดงออกถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามความเป็นจริงอย่างยุติธรรม ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ล าดับถัดมา
คือ หน่วยงานของท่านมีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.79) และการเลื่อนต าแหน่งของท่านไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นเป็นไปได้ยาก ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามล าดับ 

ด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.21) รองลงมาคือ ท่านได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ล าดับถัดมาคือ ท่านได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจ
จากเพ่ือนร่วมงาน เท่ากับ ท่านได้รับค าแนะน า ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากเพ่ือนร่วมงาน
อย่างดี เท่ากับ การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นบรรยากาศของความเป็นมิตร เท่ากับ บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถสอบถามเหตุผลเรื่องงานกับผู้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่อง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.07) เมื่อท่านท างานผิดพลาด หรือบกพร่องผู้บังคับบัญชาจะแนะน าในการ
แก้ปัญหามากกว่าจะต าหนิ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.03) เพ่ือนร่วมงานใน
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หน่วยงานมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  (ค่าเฉลี่ย = 
3.99) และ ท่านได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ตามล าดับ 

ด้านที่ 6  ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยความเห็น

ด้วยสูงสุด คือ ระบบควบคุมเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบสแกนนิ้วมือ มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.19) รองลงมาคือ เครื่องมือ/อุปกรณ์ มีความปลอดภัยเพียงพอ
และทันสมัยในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.07) ล าดับถัดมาคือ 
มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเช่น ห้องสุขา ไฟฟ้า ประปาและอ่ืน ๆ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00)  สถานที่/ห้องท างาน ความเหมาะสมในปฏิบัติ มีอากาศถ่ายเทดี แสง
สว่างเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.78) และ มีจ านวนร้านอาหารภายใน
บริษัทเพียงพอต่อความต้องการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.65) ตามล าดับ 

ด้านที่ 7 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุดคือ งานที่ท่าน

ท าอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนภายในบริษัท ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) รองลงมาคือ ท่านให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานแก่
หน่วยงานอ่ืน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ล าดับถัดมาคือ ท่านพอใจที่ได้
ท างานหรือติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอกหน่วยงานของท่าน ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) และท่านประสานกับหน่วยงานอ่ืนภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ตามล าดับ 

ด้านที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภาพรวม 
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด

คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.03) ล าดับถัดมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =3.98) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน ความคิดเห็นอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เท่ากับ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) และด้าน
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามล าดับ 

โดยภาพรวม ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าเฉลี่ยความเห็น
ด้วยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็น
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อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.03) ล าดับถัดมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =3.98) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เท่ากับ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 
และด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามล าดับ 

 

8. ผลกำรทดสอบสมติฐำน  
 จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด” ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานเพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การหรือไม่ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้อง และไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

8.1 เพศท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
8.2 อายุที่มีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 
8.3 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ
8.4 ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.5 ต าแหน่งที่แตกต่างไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 
8.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
8.8 ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์เชิง

บวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
8.9 ปัจจัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
8.10 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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8.11 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน ผู้บั งคับบัญชา และผู้ ใต้บั งคับบัญชามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.12 ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.13 ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

9. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

บริษัทซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) สามารถอภิปรายผลแต่ละด้านได้ดังนี้  
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของบริษัท ซิก

ซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าจากการที่บริษัทมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ชัดเจน หัวหน้างานมีการมอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถ หัวหน้างานให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ต่อหน่วยงาน รวมทั้งยังมีระบบสนับสนุนท าให้การ
ท างานสะดวกคล่องตัว จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา 
เล็บครุฑ (2554: 73) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านนี้ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ บัวเป็ง (2554: 69) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ไดกิ้ง อินดัสทรีส์  จ ากัด การวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะงานและ
ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ   

ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยเห็นว่า แม้บริษัทจะมีการจัดสวัสดิการต่าง  ๆ เพ่ือช่วยเหลือ
บุคลากร เช่น เงินช่วยเหลือค่าอาหาร เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เบี้ยขยันรายสัปดาห์ เบี้ยขยันราย
เดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมถึง ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้บุคลากรมีความเห็นว่า ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีระดับ
ความคิดเห็นค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านรายได้ในปัจจุบันเพียงพอต่อการด ารงชีพ
ตามอัตภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะรายได้จากการท างานล่วงเวลาลดลง บุคลากรส่วนใหญ่สถานะภาพสมรส อาจมีค่าใช้จ่ายที่
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ต้องเลี้ยงดูบุตร บิดา มารดา บุคลากรบางรายอาจมีภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายอาจ
ไม่เพียงพอก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา เล็บครุฑ (2554: 
65) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกใน
ระดับต่ า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกันกับงานวิจัยของอมรรัตน์ อ่อนนุช (2546: 61) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา โรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผลงานวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลาง 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ชนกันต์ เหมือนทัพ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

ปัจจัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า แม้บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้พนักงาน
หลากหลายหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ระบบการจัดการ ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การอบรมยังขาดการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ แม้จากการวิจัยจะ
พบว่า บุคลากรมีความเห็นว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีระดับความเห็นด้วย
ค่อนข้างสูง ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมพร สังข์เพ่ิม (2554: 27) กล่าวถึงการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลในการท างานนี้เป็นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการ
ท างานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานประการหนึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธนา พีระยุทธ (2551: 114) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นว่า มีความเป็นตัวของตัวเองในการปฏิบัติงาน มีความรู้สึกอยู่
ในระดับมาก ส่วนมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงาน เช่น สัมมนา อบรม มีโอกาสในการ
ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
มีความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง 
  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของ
บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า การสรรหาบุคลากรทดแทนในบางต าแหน่งที่ว่างลง องค์การให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาบุคลากรภายในก่อนเสมอ รวมถึงมีโครงสร้างต าแหน่งและการปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง ท าให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถเลื่อนต าแหน่งขึ้น
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ไปยังต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงท าให้บุคลากรที่ท างานอยู่มีความเห็นด้วยว่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นในองค์การ  
สอดคล้องกับ นิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน 
ความผูกพันต่อองค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรในระดับปานกลาง ผู้ว่าวิจัยเห็นว่า พนักงานควรจะได้รับโอกาสในการใช้ความสามารถที่มีใน
การรับผิดชอบงานมากขึ้น เพ่ือที่จะพิสูจน์ความสามารถในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธนา พีระยุทธ (2551: 114) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
พนักงานมีความคิดเห็นว่า ในหน่วยงานของพนักงานมีต าแหน่งหน้าที่ที่พร้อมจะให้ก้าวขึ้นไปสู่
ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ตามล าดับผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการแสวงหาความก้าวหน้าในการ
ท างาน มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น และรับผิดชอบมากขึ้น และ
รู้สึกถึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง   

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดย
ภาพรวมต่อด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ปัจจัยที่ส่งผลอาจมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา หากพบปัญหางานได้รับค าแนะน ามากกว่าต าหนิ บรรยากาศการท างาน
ภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเป็นมิตรเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา 
เล็บครุฑ (2554: 63) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ในระดับปานกลาง เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ (2559) ศึกษาเรื่อง หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการธ ารงรักษาคนเก่งของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในองค์กร ผลงานวิจัยพบว่า ลักษณะของหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานมีสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับความคาดหวังในการธ ารงรักษาคนเก่งของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าไม่สอดคล้อง  

ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง แต่พบกว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ผู้วิจัยเห็นว่า องค์การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยสูงสุด 
มีการตรวจสอบความสะอาดของพ้ืนที่ทุกสัปดาห์ด้วยคณะกรรมการ 5 ส มีก าหนดวัน 5 ส เพ่ือให้
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พนักงานช่วยกันท างานสะอาด ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากร 
ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้พนักงานมีระดับความเห็นด้วยค่อนข้างสูงซึ่งสอดคล้องกับ นิจชิตา         
ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ 
กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องมีปลอดภัยเพียงพอ พบว่า มีความสัมพันกับความภักดีต่อองค์การในระดับปานกลาง  
สอดคล้องกับเฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพชัย พสุนนท์ (2560: 44) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จ ากัด ผลของ
การศึกษาค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้าน 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่น ามาศึกษาทั้ง 8 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีระดับสูงที่สุดคือ 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย = 3.47 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.60) ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย  

ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ อ่อนนุช (2546: 87) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง ผลงานวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านสัมคมสัมพันธ์มีความผูกพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กรทุกด้านและโดยรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของการเกด อนันต์นาวีนุสรณ์ (2552 
: 129) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่น และการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ผู้วิจัย
เห็นว่า ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ส าหรับบุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนู 
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด อาจเป็นผลมาจากองค์การจัดให้มีการท างานร่วมกันของพนักงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งในเรื่องกิจกรรม 5 ส กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
นันทนาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม จึงท าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกัน
ก็เป็นได ้

 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่าง มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเพศใดต่างมีความผูกพันต่อองค์การ
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนันญา อดิศร พันธ์กุล และพนิต กุลศิริ (2558: 65) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้น า กับความผูกพันต่อ
องค์การ งานวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านอายุ พบว่า อายุที่ต่างกันมีผลความผูกพันต่อองค์การ



 
 

308 
 

ต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ช่วงอายุ 18-25 ปี กับ 46-55 ปี, ช่วงอายุ 26-35 ปี กับ 36-45 
ปี และช่วงอายุ 26-35 ปี กับ 46-55 ปี นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุที่แตกต่างกัน
ท าให้มีทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการท างานไม่เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากพนักงานอายุมากกว่าย่อมมี
ประสบการณ์ในการท างานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงเพราะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากอาจเพราะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า มีโอกาสย้ายงานน้อยกว่าก็เป็นได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปมินตา สมณะ (2558: 100) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน โดยที่อายุ 46 ปีขึ้นไปให้ระดับค่าเฉลี่ยความผูกพันโดยรวม 
มากกว่า อายุระหว่าง 36-45 ปี อายุ ระหว่าง 26–35 ปี และอายุต่ ากว่า 25 ปี ด้านระดับการศึกษาที่
ต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกระดับการศึกษาพบว่า ระดับอย่างมีมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษา กับ อนุปริญญา หรือ 
ปวส. นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงานที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.
นั้นอยู่ในสายอาชีพ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานด้านนี้สูงจึงท าให้บุคลากรมีโอกาสที่
จะเปลี่ยนงานได้ง่าย จึงส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าระดับอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วารี ตรียุทธวัฒนา (2547: 58) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกิจการไอศกรีม เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนันญา อดิศรพันธ์กุล 
และพนิต กุลศิริ (2558: 66) พบว่า ระดับการศึกษามีความผูกพันต่อองค์การทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านประสบการณ์ท างานที่ต่างกัน มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ประสบการณ์ท างานมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่  ได้แก่ 
ประสบการณ์ ท างาน 1-3 ปี  กับ 10-12 ปี  ประสบการณ์ ท างาน 4-6 ปี  กับ 10-12 ปี  และ 
ประสบการณ์ท างาน 10-12 ปี กับ 12 ปี ขึ้นไป นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุ
ประสบการณ์ท างานที่ต่างกันท าให้มีทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการท างานไม่เหมือนกันส่งผลให้มี
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับปมินตา สมณะ (2558: 100) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดชัยนาท 
การวิจัยพบว่าระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยความผูกพันโดยรวมมากกว่า 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่ ากว่า 1 ปี การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
รายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่ารายได้ของบุคลากร
จะอยู่ในระดับใด ก็ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ หากบุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาค การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ พงศกร      
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เผ่าไพโรจน์ (2546: 66) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงาน
บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากไม่ว่าจะต าแหน่งใดมีการก าหนด
ลักษณะของการท างานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน งานมีความท้าทาย รวมถึงบริษัทมีการ
ก าหนดนโยบายชัดเจนในการบริหารงานให้เป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นอย่าง
ชัดเจน ท าให้บุคลากรทุกต าแหน่งรับทราบอย่างทั่วถึง จึงท าให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานไม่มี
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนันญา อดิศรพันธ์กุลและ พนิต กุลศิริ (2558: 
67) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้น า กับความผูกพัน
ต่อองค์การ พบว่า ต าแหน่งบังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติการมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกันกับจุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554: 61) คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกันกับสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557: 93) ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน   

 
10. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อผลความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด จากผลการวิจัยที่
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

10.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกร  
ผลการศึกษาโดยรวมความคิดเห็นของบุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน และทุกด้านมี

คะแนนเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้น คะแนนด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านนี้ที่มีคะแนนต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ให้มีคะแนนความคิดเห็นสูงขึ้น 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย าในการ
ปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของบุคลากร รวมถึงควรมีการสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในแต่ละฝ่าย โดยต้น
สังกัดร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลก าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้น  
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คุณภาพชีวิตการท างานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผล
การศึกษา พบว่า บุคลากรมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่คะแนนความเห็นด้วยในระดับต่ า
กว่าด้านอ่ืน ๆ จึงมีความเห็นว่า รายได้หลักของบุคลากรมาจากเงินเดือน บุคลากรส่วนใหญ่ของ
องค์การเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีสวัสดิการด้านค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยขยัน ค่า
ท างานล่วงเวลา และเมื่อรวมรายได้แล้วพบว่าต่ ากว่า 15,000 บาท หากรายได้จากการท างาน
ล่วงเวลาลดลง บางรายมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่คงที่ รายได้อาจไม่พอ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาจหันไปกู้เงินนอกระบบ เมื่อมีปัญหาหนี้สิน อาจตัดสินใจลาออกไปหางานใหม่
เพ่ือหนีเจ้าหนี้ อีกทั้งในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซึ่งขาดแคลน
แรงงานระดับปฏิบัติการ พนักงานอาจเกิดการเปรียบเทียบ แม้ปัจจุบันบริษัทจะมีการส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือให้พนักงานมีความสุขจากการท างานหลายกิจกรรมอยู่แล้ว หากจะเพ่ิมการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
อ่ืน ๆ ขึ้น เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย การออมเงินเพ่ือการ
เกษียณ หรือจัดสรรแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือลดการกู้เงินนอกระบบ เป็นต้น 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในปัจจุบัน
มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการ
จัดแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย
ขอเสนอให้บริษัทจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือเป็นการก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 

 คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  และบุคลากรมีความเห็นว่าการเลื่อนต าแหน่งของที่
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเป็นไปได้ยากเช่นกัน  ดังนั้น ผู้บริหาร ควรเปิดอบรมชี้แจง แนวทางการเจริญเติบโต
ในสายอาชีพการท างาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกต าแหน่งสามารถเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
โดยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งที่เอ้ือให้กับบุคลากรด้วย ความเที่ยงตรงและ
เป็นธรรม และให้ความชัดเจนกับบุคลากรที่มีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ดีขึ้น และสูงขึ้น 
ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากรนั้น ๆ  

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสัมพันธ์กับ เพ่ือนร่วมงาน ผู้บั งคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงเห็น
ว่าบุคลากรมีความรู้สึกต่อกันในภาพรวมดี มีความไว้วางใจกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
มีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมระหว่างฝ่ายในระดับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เหมือนกันกับการตั้ง
กลุ่มเพ่ือตรวจสอบการท ากิจกรรม 5 ส เป็นต้น แต่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือลดขั้นตอน
การท างานในแต่ละหน่วยงาน การอบรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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คุณภาพชีวิตการท างานด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรจัดสรรส่งเสริมและปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย ลดการใช้แรงในการยก การเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ 
ชิ้นงาน ด้วยการใช้สายพานอัตโนมัติในบางจุดงาน ส ารวจความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตามหลักการย
ศาสตร์แล้วน ามาปรับปรุงสภาพการท างาน รวมถึงการปรับปรุงสภาพอาคารส านักงานให้สวยงาม 
การปรับปรุงห้องประชุม ห้องอบรมให้มีทันสมัยมากขึ้น  

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรส่งเสริมเพ่ิมการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ในทุกระดับให้มากยิ่งข้ึน   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เพ่ือส ารวจทัศนคติของข้าราชการต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง fanpage และเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 297 คน และสัมภาษณ์รายบุคคลผู้ที่
เกี่ยวข้องอีก จ านวน 4 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งงาน และ
อายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ยกเว้นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างในด้าน
ต าแหน่งงานอ านวยการและปฏิบัติงาน 
 แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของกรมการปกครอง พบว่า การเสริมสร้างภาพลักษณ์จะต้องเกิดจากบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ 
โดยผู้บริหารของกรมการปกครองก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรทุก
คนว่าภาพลักษณ์ของกรมการปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น คือ 
การสร้างการรับรู้ให้บุคลากรกรมการปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านกรมการปกครอง Fanpage พร้อมทั้งปรับ
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นรูปภาพ กราฟฟิค และน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 
 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ กรมการปกครอง Fanpage ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม  
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Patcharaporn.arjinkit@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ภาพลักษณ์องค์การนับว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อความมั่นคงขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและใกล้ชิด
กับประชาชนอย่างมาก จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่
ประชาชน ซึ่งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก
คนในองค์การเพราะภาพลักษณ์ขององค์การมีผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์การ โดยองค์การที่
มีภาพลักษณ์ที่ดีจะท าให้บุคลากรในองค์การก็มีความภาคภูมิใจและท าให้มีความตั้งใจในการท างาน
มากขึ้น เพ่ือให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า โดยเฉพาะการบริการประชาชน ถ้าบุคลากรให้การบริการที่ดี
ย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีตามไปด้วย 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ เป็นการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) แก่องค์การ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
วิธีการให้ข้อมูลและข่าวสารโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารเพ่ือให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้งนี้บุคลากรขององค์การ เปรียบเสมือนทูตขององค์การหรือสื่อบุคคลอีกส่วน
หนึ่งที่จะสามารถเสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในองค์การได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกับสังคม บุคลากรขององค์การนี้เปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่ส าคัญในการ
กระจายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดการสื่อสารที่ดีกับบุคลากร 
ขาดความเข้าใจที่ตรงกัน การสื่อสารภาพลักษณ์โดยผ่านสื่อบุคคลประเภทนี้ก็จะกลับกลายเป็นภาพ
ลบ และถ้าภาพลบถูกเผยแพร่โดยบุคลากรขององค์การเองแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อมากที่สุด 

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์การที่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนิยมใช้สื่อสารกับประชาชนมาก คือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
ประชาชนชาวไทยให้ความนิยมมากที่สุด  

โดยที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของ
ภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์ของกรมการปกครองในความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นไปใน
ทิศทางลบ กรมการปกครองจึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
รวมถึงผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็น
ผู้ด าเนินการ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชน/หน่วยงาน/
องค์การต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดี ความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการและบุคลากรของ
กรมการปกครอง ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ซึ่งเป็นช่องทางหลัก และได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือส ารวจทัศนคติของข้าราชการต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์              

กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage 
 2.2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการส ารวจทัศนคติของข้าราชการต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และพฤติกรรม โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ คือ ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา อายุราชการ) และตัวแปร
ตาม คือ ทัศนคติของข้าราชการ (ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม) 

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 1  

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการส่วนกลาง
ของกรมการปกครอง มีประชากรรวมทั้งหมด 1,318 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการส่วนกลาง
ของ กรมการปกครอง ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 
2551: 132-133) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 297 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก 
(Accidental or Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์
รายบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองจ านวน 4 ท่าน เป็นการ

      ลักษณะทำงประชำกร 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - ต าแหน่งงาน 
  - ระดับการศึกษา 
  - อายุราชการ 

ทัศนคติ 
   - ความรู้ความเข้าใจ 
   - ความรู้สึก 
   - พฤติกรรม 
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รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 
2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย T-test และ One-Way ANOVA ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึง 
เดือนตุลาคม 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

53.87) มีอายุระหว่าง 31- 40 (ร้อยละ 37.37) ท างานในต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน (ร้อยละ 92.93) 
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.51) และมีอายุการรับราชการในกรมการปกครอง
ระหว่าง 0 – 10 ปี (ร้อยละ 51.85) ทั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 297 คน พบว่า มีผู้ติดตามกรมการ
ปกครอง Fanpage จ านวน 205 คน (ร้อยละ 69.02) และไม่ติดตาม จ านวน 92 คน (ร้อยละ 30.98) 
 4.2 ทัศนคติต่อกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรปกครองผ่ำน
ช่องทำง กรมกำรปกครอง Fanpage ของกลุ่มตัวอย่ำงที่ติดตำมกรมกำรปกครอง Fanpage 
จ ำนวน 205  
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการ
ปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ในด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมความคิดเห็น
อยู่ในระดับ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D. = 0.715) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 คือ 
สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากรและประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.725) 
ส าหรับด้านความรู้สึก ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.701) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 คือ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเมื่อมีการ
เผยแพร่ข่าวสารที่บุคลากรหรือกรมฯได้รับรางวัล/ค าชื่นชม มีค่าเฉลี่ย 4.21 (S.D. = 0.761) และด้าน
พฤติกรรม ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.60 (S.D. = 0.881) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 คือ ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางกรมการปกครอง Fanpage เสมอ 
มีค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.803)  

4.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งงาน และอายุราชการ

ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการ
ปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ 
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ความรู้สึก และพฤติกรรม ยกเว้นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างในด้านต าแหน่งงาน
อ านวยการและปฏิบัติงาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 
4.4 ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ

กรมการปกครอง ประกอบด้วย เลขานุการกรมการปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หัวหน้า
ฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง โดยผลการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการ
ปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage คือ การที่ผู้ติดตามไม่นิยมแชร์เนื้อหาในโพสต์ ท าให้
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ประกอบกับการที่ Facebook จ ากัดการ
เข้าถึงของโพสต์ท าให้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 2) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage 
ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
กรมการปกครองในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง  Fanpage คือ การ
สร้างการรับรู้ให้บุคลากรกรมการปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านกรมการปกครอง Fanpage โดยการท าหนังสือ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติ 
ทัศนคติต่อกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรปกครองผ่ำน

ช่องทำงกรมกำรปกครอง Fanpage 

 ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนควำมรู้สึก ด้ำนพฤติกรรม 

 แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

ลักษณะประชำกรศำสตร์       
เพศ - / - / - / 

อาย ุ - / - / - / 

ต าแหน่งงาน - / - / /  
ระดับการศึกษา - / - / - / 

อายุราชการ - / - / - / 
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แจ้งอย่างเป็นทางการ และแจ้งผ่านที่ประชุมประจ าเดือน พร้อมทั้งปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นรูปภาพ กราฟฟิค มากกว่าชุดข้อความที่ยาว และน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวประชาชน การขอ
อนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล ผลงานเด่น ๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ของบุคลากรใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

3) แนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครองแก่สาธารณชน คือการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์จะต้องเกิดจากบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ โดยผู้บริหารของกรมการ
ปกครองก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรทุกคนว่าภาพลักษณ์ของ
กรมการปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและ
องค์การอ่ืน ๆ ต่อกรมการปกครอง ซึ่งจะต้องมีแนวทางแผนงานด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด พร้อมทั้งการบูรณาการหน่วยงานภายในของกรมการปกครองที่ท าหน้าที่ด้าน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ก าหนดแผนงานการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

4. อภิปรำย และข้อเสนอแนะ  
4.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่ง

งาน และอายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ยกเว้นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างในด้าน
ต าแหน่งงานอ านวยการและปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการของ  
กรมการปกครอง ซึ่งถูกหล่อหลอมทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
ท าให้เกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครอง Fanpage ซ่ึงเป็น
ผลผลิตจากกรมการปกครองเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 64 อ้างถึง
ใน ปารวีร์ บุษบาศรี, 2555: 23) ที่กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ 
(Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และแหล่งที่ท าให้คน
เกิดทัศนคติที่ส าคัญ คือ ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของ
บุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 
รวมทั้งข้าราชการเหล่านี้มีพ้ืนฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่คล้ายกัน ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์ ท าให้ทัศนคติที่เกิดข้ึนต่อการประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง Fanpage ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่งนภา พิตรปรีชา (2560: 179–180) ที่กล่าวว่า การศึกษา (Educational 
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Factors) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดทัศนคติ ดังนั้นพ้ืนฐานการศึกษาที่คล้ายคลึงกันจึงท าให้เกิด
ทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 

ส าหรับประเด็นเรื่องการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง จากผลการวิจัย พบว่า การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรมการปกครองจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินแผนงานที่
ชัดเจน พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ไปสู่บุคลากรภายในองค์การ จึงจะท าให้ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การประจักษ์แก่สาธารณชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกัญญา ศิริกุล (2533: 48-49) ที่
กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์การนั้น
เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลา และต้องมีความต่อเนื่องในการท างาน และจะต้องมีการวางแผน
ก าหนดนโยบายที่เหมาะสม การกระท าต่าง ๆ ที่แสดงออกมาต้องสอดคล้องกันจึงจะเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ที่ต้องการได้ 

 4.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 การวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง มีข้าราชการของกรมการปกครองที่ ไม่ ได้ติดตาม     
กรมการปกครอง Fanpage กว่าร้อยละ 30 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ให้ความสนใจปัจจัยหรือสาเหตุของ
การไม่ติดตาม จึงมีข้อเสนอว่า ควรมีการศึกษาถึงเหตุปัจจัยของการไม่ติดตาม และลักษณะทาง
ประชากรมีผลต่อการไม่ติดตามหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้หน่วยงานที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางกรมการปกครอง Fanpage จะต้องเพ่ิมการสร้างการรับรู้แก่บุคลากรภายในให้ทราบและ
ติดตามกรมการปกครอง Fanpage เพ่ิมข้ึน 

การวิจัยพบว่า ทัศนคติของข้าราชการกรมการปกครองในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์อยู่ในล าดับสุดท้ายของทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ จึงมี
ข้อเสนอว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง  Fanpage จะต้องด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงข่าวที่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ในทางลบของกรมการปกครองอย่างรวดเร็ว 
 การวิจัยพบว่า ข้าราชการกรมการปกครองมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการน าเสนอภารกิจของ
ผู้บริหาร/บุคลากร อยู่ในล าดับสุดท้ายของทัศนคติด้านความรู้สึก ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ให้
เพ่ิมการน าเสนอผลงานที่โดดเด่นของบุคลากรในส่วนภูมิภาค จึงมีข้อเสนอว่ากรมการปกครอง 
Fanpage ควรมีการน าเสนอผลงานที่โดดเด่นของบุคลากรทุก ๆ ต าแหน่งในระดับภูมิภาคมากขึ้น 
เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป และสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญ
และก าลังให้กับบุคลากรให้ส่วนภูมิภาค 
 การวิจัยพบว่า พฤติกรรมของข้าราชการกรมการปกครองต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
กรมการปกครอง Fanpage ในทุก ๆ ข้อ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.60 ซึ่งน้อยกว่าด้านความรู้
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ความเข้าใจ และด้านความรู้สึก จึงมีข้อเสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage โดยอาจจะจัดกิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งน าเสนอเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรแชร์ข้อมูลดังกล่าว 

4.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติของประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรมการปกครองให้สอดคล้องกับทัศนคติของประชาชนภายนอกองค์การ 
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กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส ำหรับธุรกิจงำนระบบท่อส่งลม 
กรณีศึกษำ บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ำกัด 

พุทธพงษ์ ตันสกุล*  

บทคัดย่อ 

              การวิจัยศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด  การศึกษา    
กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท      
ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด ขอบเขต คือ โครงสร้างการบริหาร และ การด าเนินธุรกิจ ภายในบริษัท       
ฟิวเจอร์ เทคนิค และประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด 1 คน ผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน ผู้บริหารฝ่ายงบประมาณ 1 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (interviews) ใน
รูปแบบของ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) โดยการสัมภาษณ์ถึงนโยบายและ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ลักษณะการค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project)    
วิธีการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด      
ท าความเข้าใจและศึกษาการวิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ ท าการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจุดประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน น าข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) 

ผลการศึกษาพลว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของบุคลากร โดยทั้งสิ้น 
คุณทินกรได้ชี้แจงว่า การขาดแคลนบุคลากรด้าน แรงงาน และ ช่างฝีมือช านาญการนั้น เป็นปัญหา
หลักขององค์การ เนื่องในปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่นั้นไม่นิยมท างานด้านการใช้แรงงาน และด้าน
ช่างฝีมือ อีกทั้งการศึกษาทางสายอาชีพเฉพาะทางในด้านนี้ก็ยังไม่มีเปิดสอนอีกด้วย ดังนั้นหัวส าคัญ
ของการที่เราจะเพ่ิมยอดขายในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดบุคลากร ในด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยในการลงทุนเรามีพร้อม ทั้งเงินทุนภายในและเงินทุนภายนอกที่พร้อมจะให้เราต่อยอดธุรกิจ     
ต่อให้เราได้รับการจ้างงานมากขึ้น มีโรงงานใหญ่ขึ้น มีเครื่องมือในการท างานที่มากมาย แต่ยังขาด
บุคลากรในการท างาน เราก็ไม่สามารถเพ่ิมยอดขายได้ ดังนั้นปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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มุ่งเน้นไปในด้านการเพ่ิมบุคลากรและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมยอดขาย
ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ท าให้องค์การค้นพบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
(Critical Success Factors) ก็คือ แรงงาน แรงงานในการท างานส าคัญมากในการก้าวต่อไปของ
องค์การ 
 
ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์ ธุรกิจท่อส่งลม การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 

1. บทน ำ 
บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552  โดยมีคุณทินกร 

เอกนิรันดร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ก่อตั้งในปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค 
จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิต ติดตั้ง และ จ าหน่ายวัสดุ ในระบบงานท่อส่งลม ทุกประเภทที่
ติดตั้งใน อาคารส านักงาน โรงแรม โรงงานและห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัยต่าง ๆ 
ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน “เรามีความมุ่งม่ันที่จะมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และบริการชั้น
เลิศเพ่ือตอบสนองความต้อง การของลูกค้าอย่างเต็มที่เพราะความพึง พอใจของลูกค้า คือความส าเร็จ
ของเรา” จากวันนั้นถึงวันนี้ โครงการต่าง ๆ ของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด ได้ประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมานี้ กว่า 200 ล้านบาท 
ทางบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด ก็ได้พัฒนาระบบและคุณภาพของบริษัทเองอย่างต่อเนื่ อง         
เพ่ือให้บริการที่ทันความต้องการของตลาด ในประเทศไทย บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด เชื่อว่าการ
จะมีแผนกลยุทธ์งานธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการสร้างทีมงานที่ดี บุคคลากรของบริษัท ทุกคนมีความ
มุ่งมั่น และได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ทีมงานทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมา และมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปัจจุบันธุรกิจในวงการระบบท่อส่งลมมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการบริการและราคาในการ
จัดจ าหน่ายของคู่แข่งที่หลากหลาย อีกทั้งลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
และมีราคาท่ีถูกลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มิอาจคาดเดาได้ อีกทั้งยังต้อง
เผชิญหน้ากับความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบการปกครองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  
  ปัจจัยดังกล่าว ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์แบบเดิม
อาจล้าสมัยและไม่ส่งผลดีได้อีกต่อไปในอนาคต ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องท าการคิดค้นแผนกลยุทธ์
ใหม่ เพ่ือสร้างจุดแข็งและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนและมีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซึ่งเน้นการสร้าง
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ผลก าไรสูงสุดบนความพึงพอใจของผู้ลูกค้าเป็นส าคัญ เพ่ือสร้างการเติบโตและผลประกอบการของ
ธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
2.2 เพ่ือคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับปัญหาในองค์การ และน าไปใช้เพ่ือเพ่ิม

ยอดขายในปัจจุบันและอนาคต 
 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การศึกษากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม 

กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด ขอบเขต คือ โครงสร้างการบริหาร และ การด าเนินธุรกิจ 
ภายในบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค และ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด 1 
คน ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน ผู้บริหารฝ่ายงบประมาณ 1 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(interviews) ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews)  โดยการสัมภาษณ์
ถึงนโยบายและปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด เพ่ือน ามาก าหนดกล
ยุทธ์ในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. วิธีกำรศึกษำ 
4.1 ค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project) 
4.2 ท าการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะน าแนวทางการ

แก้ไขปัญหาในรูปแบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค 
จ ากัด  

4.3 ท าความเข้าใจและศึกษาการวิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  
4.4 ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพ่ือเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจุดประสงค์ใน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.5 น าข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์

เชิงกลยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) 
(1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
(4) ก าหนดกลยุทธ์ 
(5) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์ 
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(6) น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบ
ท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เพ่ือ
ศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และ เพ่ือคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่
สอดคล้องกับปัญหาในองค์การ และน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมยอดขายในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้การ
ด าเนินการวิจัยน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1 รูปแบบกำรศึกษำและค้นคว้ำ  
1) ค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project) 
2) ท าการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะน าแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิวเจอร์ 
เทคนิค จ ากัด  

3) ท าความเข้าใจและศึกษาการวิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  
4) ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและ

จุดประสงค์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5.2 กำรเลือกประชำกรในกำรใช้ศึกษำ 
การเลือกประชากรในการใช้ศึกษาในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด 1 คน 

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน ผู้บริหารฝ่ายงบประมาณ 1 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (interviews) 
ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) โดยการสัมภาษณ์ถึงนโยบายและ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5.3 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1) ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการก าหนดกลยุทธ์ 
2) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากหนังสือการวางแผนกลยุทธ์ : 

แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ (ปกรณ์ ปรียากร, 2551)  

5.4 กำรเก็บข้อมูล 
ใช้วิธีการศึกษาโครงสร้างและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  (interviews) ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์ รายบุคคล (Individual 
Interviews) โดยการสัมภาษณ์ถึงนโยบายและปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ 
เทคนิค จ ากัด เพือ่น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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5.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1) เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในองค์การ 5 Cs 
2) เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis MODEL Harvard Business School 
3) เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis 
4) เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ Five Competitive 

Forces Analysis ของ Michel E. Porter 
5) เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สายโซ่คุณค่าหรือโซ่ร้อยค่านิยม 

(Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
6) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์ SWOT Matrix 

(Scenario Planning) 

5.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกล

ยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) 
(1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
(4) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
(5) ก าหนดกลยุทธ์ 
(6) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์ 
(7) น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ของ

กิจการโดย SWOT Analysis ของ Harvard Business School โดยมีวิธีการ ดังนี้  
1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
2) วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันโดยใช้ เครื่องมือการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบันในองค์การ 5 Cs 
3) วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) ของกิจการโดยใช้ 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis 
- การวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันโดยใช้ Five Competitive Forces Analysis 

ของ Michel E. Porter 
4) วิเคราะห์สภาพของกิจการหรือสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) เพ่ือ

ประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สายโซ่คุณค่าหรือโซ่ร้อยค่านิยม (Value Chain) และ ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) จากนั้นน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน มา
จัดท าตาราง (SWOT Matrix) และหาข้อเสนอประเด็นกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ในกิจการการน า SWOT 
มาใช้จะท าให้ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและปัญหา
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้สามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานภาพหรือสภาวะ
ขององค์การได้ ซึ่งจะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

SWOT ท าให้สามารถเข้าใจว่าแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การใน
ทิศทางใดบ้าง ดังนี้ 

• จุดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 

• จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
• โอกาสทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย

องค์กร 
• อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 
เมื่อองค์การรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรคของตัวเองแล้ว ก็จะ

สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้จากการท า SWOT Matrix ซึ่งผลที่ได้จะช่วยท าให้องค์การสามารถระบุ
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะตอบค าถามเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

• จุดแข็งและโอกาส (SO) วิธีที่องค์การสามารถใช้จุดแข็งของคุณเพ่ือหาประโยชน์ที่
ได้เปรียบเพ่ือสร้างเป็นโอกาส 

• จุดแข็งและอุปสรรค (ST) วิธีที่องค์การสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ
เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจริง 

• จุดอ่อนและโอกาส (WO) วิธีการใช้โอกาสที่มีขององค์การเพื่อเอาชนะจุดอ่อน 
• จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) วิธีที่องค์การสามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัย

คุกคาม 
 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกล

ยุทธ์ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) 
(1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
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(4) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
(5) ก าหนดกลยุทธ์ 
(6) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์ 
(7) น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

บทสรุปในกำรประมวลผล SWOT MATRIX 4 แนวทำง 
ก. กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำหรือเชิงรุก SO Strategies 
S1O3 – กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาด ในเมื่อบริษัทของข้าพเจ้ามีจุดแข็งด้านระบบท่อส่งลม

เย็น และ สามารถรับงานได้ทุกขนาดไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ยังขาดส่วนของด้าน
การตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจะท าการผลักดันในส่วนของการตลาดให้มากขึ้น โดนจะตั้งฝ่ายการตลาด
โดยเฉพาะเพ่ือดูแลลูกค้า โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ส่วนของลูกค้าเก่านั้นเราจะกลับไปให้
ความส าคัญเข้าถึงและเยี่ยมชม จัดเลี้ยงพูดคุยทางธุรกิจให้มากขึ้นแบบส่วนตัวเพ่ือท าความคุ้นเคย
อย่างต่อเนื่อง ส่วนลูกค้าใหม่นั้นเราจะเริ่มท าการตลาดแบบเชิงรุกเข้าถึง และจัดท าสื่อโฆษณาทั้งการ
ลงนิตยาสารและเวปไซดต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาให้ลูกค้ามาท า
ความรู้จักกับเราให้มากขึ้น 

S1O4 – กลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีจากภายในสู่ภายนอก กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาในส่วนของ
เทคโนโลยีของบริษัทในด้านการผลิตและติดตั้ง การหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยี
เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เทคโนโลยีเดิมคือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ เรามีอยู่แล้ว  เช่น เครื่องจักร และ 
เครื่องมือช่างต่าง ๆ น ามาตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานเสมอ และ 
เทคโนโลยีใหม่คือการจัดซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือเพ่ิมเติมในสิ่งที่ขาด แต่เราจะใช้รุ่นใหม่ที่ดีกว่า
ของเดิม เช่น การจัดซื้อเครื่อง CNC ในการผลิตท่อส่งลม การจัดซื้อ X-Lift ที่ดั่งเดิมคือการใช่นั่งร้าน 
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพท้ังภายในและภายนอกของบริษัท 

S2O5 – กลยุทธ์รักษาลูกค้า เรามีความแข็งแกร่งทางด้านสายงานระบบท่อส่งลมเย็นแล้ว    
สิ่งส าคัญเราจะต้องรักษาฐานลูกค้าท้ังใหม่และเก่าให้คงอยู่กับเราตลอดไป โดยใช้นโยบาย ดังนี้ 

- รักษาฐานราคาเดิมไว้ให้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
- ติดต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอแม้เค้าจะไม่มีงานให้เรา 
- รักษามาตรฐานในการท างานไม่ให้ตกต่ าลง มีการตรวจสอบก่อนส่งงานเสมอ 
- ใส่ใจกับความสุขของลูกค้า ไม่ใช่เงินของลูกค้า 
- หากลูกค้ามีปัญหา ให้ทางเราติดต่อและแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด 

หากท าได้ครบทุกข้อดังต่อไปนี้ข้าพเจ้ามองว่าลูกค้าจะอยู่กับเราเสมอและบอกต่อปากต่อปาก
สามารถเพ่ิมลูกค้าใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 

ข. กลยุทธ์ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรภำยใน WO Strategies 
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W1O3- กลยุทธ์ตาเหยี่ยว เหยี่ยวเวลาหาเหยื่อนั้นจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับตนเองในการล่าหรือไม่ หากเหยื่อใหญ่เกินไปก็ไม่สามารถน ากลับรังได้ หากเล็กเกินไปก็
ไม่อ่ิม ลูกค้าก็เช่นกัน คือ การคัดกรองลูกค้า และสืบค้นหาประวัติทั้งการท างาน งบดุล และเงินทุน
ต่าง ๆ ประวัติทางการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงในหนี้เสียและมีปัญหาทางการเงินในอนาคต 

W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว ในปัจจุบันช่างฝีมือและแรงงานทางด้านงานท่อส่งลมลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีโรงเรียนสอนและหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน อีกทั้งเด็กยุคใหม่ล้วนไม่อยาก
ท างานประเภทงานช่างและใช้แรงงาน ดังนั้นข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีสร้าง Academy of Duct 
ขึ้นเพ่ือฝึกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก ให้เป็นช่างช านาญการพร้อมปฎิบัติการและมีงาน
รองรับที่ชัดเจน ได้ความรู้และสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และท าให้องค์การของข้าพเจ้ามีบุคลากร
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

W3O4- กลยุทธ์ก้าวทันโลก ติดตามข่าวสารด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต เช่นเครื่องมือ
และเครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและเพ่ิมมูลค่าให้กับงานได้ และก้าวล้ าน า
คู่แข่ง 

ค. กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือหรือสร้ำงพันธมิตร ST Strategies 
S2T5 – กลยุทธ์ฐานข้อมูลเพ่ือความมั่นคง กลยุทธ์นี่จะใช้วิธีการสร้างฐานข้อมูลและเก็บ

ข้อมูลทุกอย่างในองค์การ เช่น 
- ข้อมูลพนักงาน 
- ข้อมูลลูกค้า 
- ข้อมูลวัสดุ 
- ข้อมูลงานทั้งหมด 

เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาได้เฉพาะด้าน เราจะเน้นในการเก็บฐานข้อมูล
ลูกค้า เพ่ือน าวิจัยบทบาทในการท างาน และหากฝ่ายเซลมีการลาออก ข้อมูลของลูกค้าก็ยังคงอยู่ไม่
หายไปกับเซลที่มีการลาออกไป หากเกิดปัญหาเราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาแก้ไขและสืบค้นได้ โดย
เก็บแบบ BIG DATA และส ารองข้อมูลแบบ On Cloud เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

S4T4 – กลยุทธ์สร้างพันธมิตร เป็นการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร ยุคนี้เป็นยุคของเถ้าแก่ที่
ต้องถือคติ “รวมกันเราอยู่” ต้องเปลี่ยน “ศัตรู” ให้เป็น “คู่ค้า” โมเดลธุรกิจสมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการ
ไทยต้องยึดเหนี่ยวการหา “เพ่ือน” ที่เป็นคู่คิดร่วมธุรกิจ ยิ่งมากยิ่งดี มีเพ่ือนธุรกิจที่อุ้มชูช่วยเหลือกัน
แบบแบ่งกันกิน แบ่งกันอยู่ โดยใช้วิธีการสร้าง NETWORK ของธุรกิจงานระบบท่อส่งลมขึ้น โดย
รวบรวม บริษัททั้งรายใหญ่รายย่อยมารวมตัวกัน ปรึกษาหารือ แชร์ธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยส าคัญ     
คือ ด้านราคา จะต้องช่วยกันขยายเพดานราคาขึ้นและรักษาระดับ ไม่ให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา 
เช่น การแข่งกันลดราคา รวมถึงช่วยกันเปิดตลาดพัฒนาฝีมือแรงงาน และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
และม่ันคง 



 
 

332 
 

S1T4 – กลยุทธ์สร้างคน กลยุทธ์นี้จะคล้ายกันกับ W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว ปัญหาคือการ
ขาดแรงงานดังนั้น นอกจากหาแรงงานควบคู่กันไปด้วยแล้วในระหว่างทางเราจะสร้างคนเพ่ือองค์การ
ของเราเองด้วย เนื่องจากแรงงานมีความส าคัญมากในธุรกิจนี้ กลยุทธ์สร้างคน จะด าเนินการโดยสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยการให้รางวัลความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้ทุกคนมีแรงผลักดันในการท างาน และมีเป้าหมายในชีวิต มีอนาคต 

ง. กลยุทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรด ำเนินกำร WT Strategies 
W3T2 – กลยุทธ์ตรวจภายใน กลยุทธ์นี้ท าเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตในองค์การ โดยเพ่ิม

มาตรการการตรวจสอบให้มากขึ้นแบบทางอ้อม เราจะไม่เน้นทางตรงเนื่องจากจะท าให้การท างานตึง
เครียด หากงานตึงเครียดมากเกินจะก่อเกิดปัญหาในการท างาน เราจะติดตั้งการตรวจภายในโดยใช้
ระบบสารสนเทศเข้ามา เช่น ใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือบันทึก log file เรียกดูและทวนสอบได้เสมอ 
เปิดเผยได้ และปลูกฝังผู้บริหารและผู้จัดการให้เน้นการตรวจสอบไม่ให้ปล่อยปะละเลยและไว้ใจ
บุคลากรมากเกินไป 

W1T1 – กลยุทธ์เสียเพ่ือได้ เมื่อมีการคัดกรองลูกค้าในด้านต่าง ๆ แล้วน ามาประเมิน ไม่ว่า
จะเป็นงานที่มีค่าและก าไรสูงแค่ไหน หากลูกค้าประวัติไม่ดีเราจะต้องท าการตัดสินใจไม่รับงานดีกว่า
รับงานมาแล้ว แต่เก็บเงินไม่ได้ เพราะเงินคือสิ่งส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

W2T4- กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการท างาน ปัญหาส่วนใหญ่ในองค์การ คือ บุคลากร ดังนั้น
เราจึงเน้นการสร้างแรงจูงใจแบบวิธีใหม่ ๆ นอกเหนือจากโบนัสและการเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน 
เพ่ิมเติม คือ ศึกษาวิถีชีวิตของบุคลากรในองค์การ และ เข้าถึงปัญหาหาของบุคลากร ใครท าดีย่อมได้
รางวัล ส่วนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพลดเรา เราควรสอบถามพูดคุยถึงปัญหาของเค้าอย่างแท้จริง และ
ช่วยเหลือเค้า ดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน เพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กับเราตลอดไป เราจะให้ผู้
บริการให้เปิดใจพูดคุยถึงปัญหาชีวิตต่าง ๆ ได้ และช่วยกันเข้าแก้ไข ประหนึ่งจิตแพทย์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ยาของเราคือการช่วยแก้ปัญหา ทั้งด้านการเงิน และ แนวทางการใช้ชีวิต เช่น มีกองทุนกู้ยืม 
ฝากรถไว้กับบริษัท ฝากบ้านไว้กับบริษัท แทนที่พนักงานจะแบกภาระจ่ายดอกเบี้ยงแพงกับธนาคาร 
บริษัทก็จะช่วยเหลือทางด้านนี้แทนโดยให้ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น ก่อนเกิดการช่วยเหลือต่าง ๆ ก็จะมีการ
ลงมติและคัดกรอง ผู้ที่มีความเหมาะสมและคุณค่าต่อองค์การด้วย 

 
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบ
ท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาการสร้างกลยุทธ์
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับปัญหาใน
องค์การ และน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมยอดขายในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปบบ
การวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project) น าข้อมูลขององค์การและการสัมภาษณ์
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ผู้บริหารมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ของ Harvard 
Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) จากนี้จะน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
โดยการคัดเลือกกลยุทธ์ที่มีความส าคัญมากท่ีสุดมาด าเนินการ  

สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาตามขั้นตอนของ ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ของ Harvard Business 

School ห รื อ  SWOT MODEL (Mintzberg, 1994)   ท า ให้ เกิ ด ก ารวิ เค ราะห์ แ ล ะป ระ เมิ น
สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก เป็นประโยชน์อย่างยิ่ งในการพัฒนาในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด โดยใช้การวิเคราะห์
สถานการณ์ของกิจการโดย SWOT Analysis ของ Harvard Business School ตามประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

1. วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) ของกิจการโดยใช้ 

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis 
- การวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันโดยใช้ Five Competitive Forces Analysis 

ของ Michel E. Porter 
2. วิเคราะห์สภาพของกิจการหรือสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Analysis) เพ่ือประเมิน

จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของหน่วยงาน จากนั้นน าผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน มาจัดท าตาราง (SWOT Matrix) และหาข้อเสนอ
ประเด็นกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ในกิจการ การน า SWOT มาใช้จะท าให้ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้
สามารถวางกลยุทธ์ที่ เหมาะสมกับสถานภาพหรือสภาวะขององค์การได้ ซึ่งจะน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ซึ่งจากการการวิเคราะห์ SWOT มีประโยชน์กับองค์การ ดังนี้ 
1. ช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและ

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม  
2. ช่วยเพิ่มการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกหลายทาง 
3. ช่วยก าหนดความส าคัญและเรียงล าดับของเหตุการณ์ก่อนหลังได้  
4. ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้  
5. ช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด าเนินการของธุรกิจได้  
6. ช่วยวิเคราะห์การริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับองค์การได้  
7. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้นเช่น เพ่ิมทักษะของพนักงาน หรือเพ่ิมเครื่องมือที่

จะท าให้การด าเนินการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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8. ช่วยเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางท่ีเหมาะสมสามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

9. ท าให้มีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจสามารถเป็นผู้น าทางด้านการตลาดได้ 

อภิปลำยผลบทสรุปกับผู้บริหำร 
หลังจากได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายในนอกแล้วขั้นตอนต่อไป คือ 

การก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งอันเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีคุณค่ามากที่สุดต่อการก าหนด
จุดหมายปลายทางในอนาคตและการเลือกเส้นทาง รวมถึงวิธีการที่มีแนวโน้มในความเป็นไปได้มาก
ที่สุด ข้าพเจ้าจึงได้น ากลยุทธ์ที่ค้นคว้าและน าไปเสนอพูดคุยกับผู้บริหาร ซึ่งก็คือ คุณทินกร          
เอกนิรันดร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณทินกรได้มุ่งประเด็นและตระหนักถึงกลยุทธ์ W4O3- กลยุทธ์
สร้างดาว และ S1T4- กลยุทธ์สร้างคน ทั้งสองกลยุทธ์นี้จะว่าด้วยเรื่องของบุคลากร โดยทั้งสิ้น      
คุณทินกรได้ชี้แจงว่า การขาดแคลนบุคลากรด้าน แรงงาน และช่างฝีมือช านาญการนั้ น เป็นปัญหา
หลักขององค์การ เนื่องในปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่นั้นไม่นิยมท างานด้านการใช้แรงงาน และด้าน
ช่างฝีมือ อีกทั้งการศึกษาทางสายอาชีพเฉพาะทางในด้านนี้ก็ยังไม่มีเปิดสอนอีกด้วย ดังนั้นหัวส าคัญ
ของการที่เราจะเพ่ิมยอดขายในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดบุคลากร ในด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยในการลงทุน เรามีพร้อม ทั้งเงินทุนภายในและเงินทุนภายนอกที่พร้อมจะให้เราต่อยอดธุรกิจ 
ต่อให้เราได้รับการจ้างงานมากขึ้น มีโรงงานใหญ่ขึ้น มีเครื่องมือในการท างานที่มากมาย แต่ยังขาด
บุคลากรในการท างาน เราก็ไม่สามารถเพ่ิมยอดขายได้ ดังนั้นปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง
มุ่งเน้นไปในด้านการเพ่ิมบุคลากรและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมยอดขาย
ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ท าให้องค์การค้นพบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
(Critical Success Factors) ก็คือ แรงงาน แรงงานในการท างานส าคัญมากในการก้าวต่อไปของ
องค์การ ในล าดับต่อไปองค์การจะใช้กลยุทธ์ W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว และ S1T4- กลยุทธ์สร้างคน 
และพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดในอนาคตท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเริ่มด าเนินการทันที 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งนี้ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจงานระบบ

ท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จ ากัด” นั้นผลการวิจัยดังกล่าวในรูปแบบกลยุทธ์ที่
คิดค้นได้ออกมาหลายรูปแบบเป็นเพียงแนวคิดและหลักการ จะต้องน าไปหาแนวทางในการปฏิบัติที่
สอดคล้องและเป็นไปได้ต่อไป อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามความส าเร็จในกลยุทธ์ที่เลือกวางไว้ด้วย 
เพ่ือน ามาประเมินผลของความส าเร็จในการวางกลยุทธ์ดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
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1. การคิดเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ขององค์การควรออกมาในรูปแบบการระดมสมอง 
(Brainstorming) เพ่ือที่จะช่วยให้ได้แนวความคิดที่ละเอียดและความหลากหลายรอบด้านและครบ
ทุกสัดส่วนในองค์การ และเป็นประโยชน์ต่อการสรุปประเด็นและการคิดค้นกลยุทธ์ 

2. ควรเพ่ิมความละเอียดของข้อมูลในด้านประชากร บุคลากร และระบบการเงิน เชิงลึกเพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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กรณีศึกษำกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 
ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง วนอุทยำนถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน อ ำเภอแม่สำย 

จังหวัดเชียงรำย 

พรชัย สุทธิวารี* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการภัยพิบัติทางด้าน
วิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 2) เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อจ ากัด และการ
แก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 

วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา Case Study ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลทั้งแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม จ านวน 3 คน และข้อมูลทุติยภูมิเป็นการศึกษาจากบทความ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ และบทวิพากษ์วิจารณ์ 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1. การจัดการภัยพิบัติ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และ

หลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีการจัดการภัยพิบัติดังนี้ 1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน 
โดยมีกฎหมายและแผนในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย 
พ.ศ. 2550 และมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นแผนแม่บทใน
การจัดการสาธารณภัยของประเทศ ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้มีการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานราชการ ในส่วนของข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อยมาก 
และส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไม่มีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภัยพิบัติในถ้ า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มีนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านถ้ า และมี  Mr. Vern Unsworth ผู้ที่ เคยเข้าไปส ารวจถ้ าหลวง  2) ระหว่างเกิดภัยพิบัติ           
การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ า โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งข้อมูลทางธรณีวิทยา จากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจ านวนมากมาช่วยใน
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: bb_ee_rr@hotmail.com 
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ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง 3) หลังเกิดภัยพิบัติ มีการฟ้ืนฟู ซี่งมี
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลัก โดยมีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลังเกิด
ภัยพิบัติ เพ่ือชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ถ้ าหลวง  

2. ปัญหา ข้อจ ากัด และการแก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม มีดังนี้ 1) 
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดระยะเวลาที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้ าออกจากถ้ าไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการเบี่ยงทางน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าเข้าถ้ า
หลวงได้ 2) ข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศบริเวณถ้ าหลวง ซึ่งเป็นภูเขาสูงและมีความลาดชันเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์  ซึ่งต้องขนส่งทาง
เฮลิคอปเตอร์ 3) ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ าที่ใช้ระบบน้ ามันเป็นเชื้อเพลิงได้ 
เนื่องจากระบบนี้จะท าให้เกิดควันภายในถ้ า ใช้ได้แต่เครื่องสูบน้ าที่ใช้ระบบไฟฟ้า 

ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในกรณีศึกษา
เรื่องนี้และนัยส าหรับกรณีอ่ืนที่มีบริบทคล้ายกันในอนาคต ที่ส าคัญมีดังนี้  1) ควรมีการส ารวจและ
จัดท าแผนที่ถ้ าอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการส ารวจถ้ าทั่วประเทศไทย 2) ศึกษาการกู้ภัยภายในถ้ า 
เพราะประเทศไทยไม่มีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ้ าเหมือนกรณีถ้ าหลวงมาก่อน  3) 
ควรมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติ
ภายในถ้ า และ 4) ควรมีการรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวเฉพาะทาง ในหลากหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะได้ขอค าปรึกษาได้ทันท่วงที 

 
ค ำส ำคัญ: ปฏิบัติการถ้ าหลวง การจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรม 
 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ภัยพิบัติท า

ให้ระบบการท างานและการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม หยุดชะงักอย่างรุนแรง น าไปสู่หายนะที่
เป็นอันตราย เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้เกิดการสูญเสียใน
ชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เกินก าลังความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจะบริหารจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนัก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบ้านจ้อง ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนัก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย 12 คน ได้ชักชวนกันเดินทางไปส ารวจบริเวณถ้ า
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หลวง ภายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย        
แต่ทั้งหมดไม่สามารถกลับออกมาได้ หลังจากที่ทั้ง 13 คน เข้าไปในถ้ าหลวง ในขณะนั้นมีฝนตกหนัก 
และท าให้น้ าฝนไหลท่วมเส้นทางเดินภายในถ้ าและท่วมปิดทางเข้าออก จึงท าให้ทั้ ง  13 คน            
ไม่สามารถออกมาได้ เจ้าหน้าที่จึงเริ่มด าเนินการค้นหา แต่พบว่าระดับน้ าภายในถ้ าสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
สภาพอากาศข้างในมีความชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท เจ้าหน้าที่จึงประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วย
สงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีล ทางหน่วยซีลจึงได้ส่งทีมนักประดาน้ าชุดแรกเข้าไป พบรอยนิ้วมือ
คนเกาะตามถ้ า แต่การค้นหาเป็นไปอย่างยากล าบาก เนื่องจากปริมาณน้ าที่เพ่ิมข้ึน และน้ าขุ่นจนมอง
ไม่เห็นทาง ประกอบกับถังออกซิเจนของหน่วยซีล ไม่สามารถด าน้ าได้ระยะทางไกล จึงได้ระดมสรรพ
ก าลังทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงร้องขอจากต่างประเทศที่มีความสามารถกู้ภัย
ผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ า ท าให้ทีมกู้ภัยจ านวน 3 คน จากองค์กร British Cave Rescue Council: 
BCRC เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ เข้ามาร่วมค้นหาในปฏิบัติการครั้งนี้ส่วนบริเวณภายนอกถ้ า
หลวง มีการส ารวจโพรงถ้ าที่สามารถโรยตัวเข้าไปภายในถ้ า เพ่ือที่จะส่งเสบียงอาหารและน้ าดื่ม 
รวมถึงการล าเลียงผู้ประสบภัยออกจากถ้ าโดยการดึงขึ้นมาจากโพรงถ้ าด้วย และบริเวณหน้าถ้ ามีการ
สูบน้ าเพื่อระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง 

จนในที่สุด นักประดาน้ าชาวอังกฤษ 2 คน ได้ค้นพบผู้รอดชีวิตทั้ง 13 คน โดยอยู่ห่างจาก
ปากถ้ าประมาณ 4 กิโลเมตร การล าเลียงผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากต้องเผชิญ
กับระดับน้ าที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้ประสบภัยต้องฝึกใช้อุปกรณ์ด าน้ า หรือรอเวลาอีกหลายเดือนจนกว่าระดับ
น้ าจะลดลง เพ่ือให้ผู้ประสบภัยเดินออกมาจากถ้ า โดยปกติแล้วถ้ าจะมีน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน การให้นัก
ฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนรอคอยเป็นเวลากว่า 4 เดือน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจ เสี่ยงต่อการป่วยและได้รับโรคติดต่อ รวมถึงการขาดอากาศหายใจ หลายหน่วยงานจึง
หาทางที่จะช่วยนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนออกจากถ้ า โดยการเจาะถ้ าจากด้านบน      
การเบี่ยงทางน้ าให้น้ าเข้าถ้ าให้น้อยที่สุด การติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ าออกจากถ้ า จนในที่สุด วันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 สามารถช่วยนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ออกมา
จากถ้ าได้อย่างปลอดภัย 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่ามีการจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบถึงจะสามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีหลากหลายมิติ 
เช่น การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและการเสียสละ การคลังและงบประมาณ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
เกษตร ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือของคนไทย ความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง
การจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมที่ต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องวางแผนการจัดการในการแก้ปัญหาโดย
จ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ประสบภัย รวมถึงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงมีการระดมสรรพก าลังทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ข้อมูลทาง
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ธรณีวิทยา และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
งานส ารวจธรณีวิทยา และงานแผนที่ภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการส ารวจโพรงถ้ า เจาะถ้ าและ
สูบน้ าออกจากถ้ า เพ่ือช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 

13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อจ ากัด และการแก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมใน

ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดย

ก าหนดขอบ เขตศึกษาเฉพาะกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคา
เดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง การก าหนดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในสภาวะวิกฤต 
กฎหมายและแผนในการจัดการภัยพิบัติ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยาน
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน 2) ระหว่างเกิดภัยพิบัติ มีปฏิบัติการ
ค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ า และปัญหา ข้อจ ากัด และการแก้ปัญหาในการ
จัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม 3) หลังเกิดภัยพิบัติ มีการฟื้นฟู 

จากตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ได้จากการวิจัย สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจัยดังภาพที่ 1 

 

 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา
โดยศึกษาข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญ โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 2) นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาช านาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 3) ดร.
ฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรอาสาและผู้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติภารกิจของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาประกอบการศึกษา ได้แก่ บทความสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสารราชการที่เผยแพร่ บทวิพากษ์วิจารณ์ และ
เก็บข้อมูลจากความคิดเห็นของบุคคลที่ เกี่ยวข้องจากบทความ สื่อสิ่ งพิมพ์  บทสัมภาษณ์                
บทวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการถอดบทเรียนการศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 คน จากการร่วมเสวนา “ถอดบทเรียนปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมช่วย 13 หมูป่า….กู้ภัยระดับโลก” ได้แก่ 1) นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรใน
สภำวะวิกฤต 

1. กฎหมายและแผนในการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

2. ความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

3. ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
4. บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  

 
 

 
 
 
 

 

กำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต 

 ติดอยู่ในถ้ ำหลวง  
ก่อนเกิดภัยพิบัติ 

1. การวางแผน เตรียมการ ป้องกัน 
ระหว่างเกิดภัยพิบัติ 

1. การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยออก
จากถ้ า 

2. ปัญหา ข้อจ ากัด และการ
แก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติ
ทางด้านวิศวกรรม 

หลังเกิดภัยพิบัติ 
1.  การฟ้ืนฟู 
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แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2) นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายก
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 3) รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรม
ปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากบทความสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เอกสาร

วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ ในปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่
สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งการจัดการภัยพิบัติ
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

4.1 ก่อนเกิดภัยพิบัติ การวางแผน เตรียมการ ป้องกัน  
  4.1.1 กฎหมำยและแผนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ  

ก่อนเกิดภัยพิบัติมีกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 และมีแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้แผนดังกล่าว เป็นแผนแม่บท ในการ
จัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่
ประเทศไทย และเป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุกชุมชน นอกจากแผนดังกล่าวแล้ว ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง ได้มีแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ร่วมอยู่ในแผนเผชิญเหตุการณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวงด้วย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีศูนย์เตือนภัย
พิบัติ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ และศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้านการค้นหา
และกู้ภัย  

  4.1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ  
ก่อนเกิดภัยพิบัติส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้มีการ

รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งทางส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสามารถร้องขอสนับสนุน
อุปกรณ์และเครื่องมือน ามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ ในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ จะไม่ได้มีการ
วางแผน เตรียมการความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการภัยพิบัต ิ 
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  4.1.3 ข้อมูลทำงธรณีวิทยำ  
ก่อนเกิดภัยพิบัติมีข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อยมาก มีแค่ข้อมูลการส ารวจถ้ าหลวง

ในช่วง 800 เมตรแรกจากปากถ้ าของกรมทรัพยากรธรณี และแผนที่ถ้ าหลวงของ Mr. Martin Ellis  

  4.1.4 บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ  
ก่อนเกิดภัยพิบัติ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไม่มีรายชื่อผู้

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติในถ้ า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มีนายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์   
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้ า และมี Mr. Vern Unsworth ผู้ที่เคยเข้าไปส ารวจถ้ าหลวง 

4.2 ระหว่ำงเกิดภัยพิบัติ  
4.2.1 กำรปฏิบัติกำรค้นหำผู้สูญหำยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจำกถ้ ำ  

    4.2.1.1 กฎหมำยและแผนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
และได้ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
อ าเภอแม่สาย ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูญหาญบริเวณวน
อุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ค าสั่งกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ 5127/2561) ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ระบุไว้ว่า 

     มาตรา 43 ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่
ดังกล่าว หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

     ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น  ให้ทางราชการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    นอกจากนี้แล้วยังมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 เนื่องจาก
พ้ืนที่ถ้ าหลวงอยู่ในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 
2507 เนื่องจากถ้ าหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
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    4.2.1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ระหว่างเกิดภัยพิบัติได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือจ านวนมากท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ เนื่องจาก
ปฏิบัติการครั้งนี้มีความยากล าบาก อุปกรณ์และเครื่องมือของภาครัฐมีไม่เพียงพอและมีข้อจ ากัดใน
การใช้งานในพ้ืนที่บริเวณถ้ าหลวง โดยได้รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติด้าน
วิศวกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การสนับสนุนจากภายในประเทศ 2) การสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

    1) การสนับสนุนจากภายในประเทศ 
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “โรงครัว

พระราชทาน” ส าหรับประกอบเลี้ยง พระราชทานเสื้อกันฝน จ านวน 2,000 ตัว พระราชทาน
หลอดไฟแอลอีดีแบบชาร์จไฟได้ จ านวน 200 ดวง ชุดด าน้ า 30 ชุด ถุงด า 2 กระสอบ กาต้มน้ า 2 ตัว 
ปลั๊กไฟ 1 กล่อง เทปกาว 1 กล่อง และผ้าห่มให้ความอบอุ่น 1 โหล มอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ญาติพ่ีน้อง
ของผู้ประสบเหตุ 

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
พระราชทานเงิน 500,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือน าไปซื้ออาหาร ยา และสิ่งของ
จ าเป็นต่าง ๆ  
     พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ พระราชทานสิ่งของเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ค้นหา และถุงยังชีพให้แก่ญาติของผู้สูญหาย สิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เชือกกู้ภัย 2,000 
เมตร ไฟฉายคาดหัว 200 กระบอก และฐานไฟฉาย 200 โหล ยากันยุง 50 โหล ผ้าเย็น 1,000 ผืน 
กล่องโฟมใส่น้ าแข็ง 60 กล่อง เสื้อคอกลมสีเขียว 1,600 ตัว ถุงเท้า น้ าหวาน ผ้าขนหนู และหนังสือ
สวนมนต์  

    มูลนิ ธิชั ย พัฒนาสนับสนุนท่ อสูบน้ าจากโครงการอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-15 สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 200 
KVA รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว รถดับเพลิงในอาคารควบคุมระยะไกล รถบรรทุกเล็ก รถดับเพลิงพร้อม
ระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูงพร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ าด้วยระบบควบคุมระยะไกล      
รถสูบน้ าท่วมขัง พัดลมระบายอากาศชนิดไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศชนิดเครื่องยนต์ เครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ไพบอลลูนไลน์ รถสูบน้ าระยะไกล กล้องค้นหาผู้สูญหาย เครื่องใส่เชือกกู้ภัยระบบฟ้า 
เครื่องตรวจวัดก๊าซในอากาศแบบพกพา เครื่องระบบต าแหน่งที่อยู่ด้วยสัญญาณภาพดาวเทียวแบบ
พกพา และแท่งเรืองแสง กองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถยนต์ตรวจการ รถประปาสนาม 
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขนาด 6000 ลิตร รถขุดตักแขนยาว รถยนต์บรรทุกชุดเครื่องสูบน้ าท่วม
ขัง และรถพ่วงชานต่ า กองทัพบกสนับสนุนอากาศยาน ฮท.212 ฮท.60 และฮท.17 กองทัพเรือ
สนับสนุนอากาศยานล าเลียง เครื่องจักรกล เครื่องมือค้นหาและกู้ภัย อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์วัด
ระดับออกซิเจน กองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยาน บ.ล.8 (C-130) และ บ.ล.8 Superjet ส านักงาน
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ต ารวจแห่งชาติสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและช่วยเหลือ เฮลิคอปเตอร์พยาบาล และเฮลิคอปเตอร์
ล าเลียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสนับสนุนหุ่นยนต์ด าน้ า (ROV) และโดรน
ติดกล้องตรวจจับความร้อนบินส ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติสนันบสนุนเฮลิคอปเตอร์           
กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ า ขนาด 8,10,12 นิ้ว เครื่องมือส ารวจภูมิประเทศ เครื่องมือ
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ กรมทางหลวงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนน กรุงเทพมหานครสนับสนุน
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงระยะไกล เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) พร้อม
อุปกรณ์สายส่งขนาด 2.5 นิ้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ า 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนหุ่นยนต์ใต้น้ าอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ 
ยานยนต์ หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ ยานยนต์ใต้น้ าควบคุมระยะไกลขนาดเล็ก น้ ามันดีเซล และท่อ
อากาศขนาด 3/8” ยาว 5000 เมตรกรมทรัพยากรน้ าบาดาลสนับสนุนรถเจาะน้ าบาดาล          
กล้อง Bore Hole คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนวิทยุสื่อสาร ค่ายโทรศัพท์มือทุกค่ายสนับสนุนรถโมบายพร้อมกับติดตั้ง
เสาช่วยเสริมคลื่นสัญญาณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
และสนับสนุนสายโทรศัพท์ยาว 1,500 เมตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสนับสนุนสายไฟฟ้า Power Main 
ความยาว 1250 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนุนสนุนสายไฟฟ้ากันน้ า 
17,000 เมตร บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KBA และ
ขนาด 30 KBA และเครื่องสูบน้ า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนท่อส่งน้ า และผ้าใบ
ซีเมนต์ ทีมท่อสูบน้ าซิ่งพญานาคสนับสนุนเครื่องสูบน้ า บริษัท นิยมค้ามารีนเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
สนับสนุนเครื่องสูบน้ า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด สนับสนุนท่อ HDPE ขนาด 
4 นิ้ว ยาว 1,200 เมตร 

   2) การสนับสนุนจากต่างประเทศ 
    กองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพ้ืนแปซิฟิกสนับสนุนอุปกรณ์การส ารวจและ

เจาะผนังถ้ า สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนหุ่นยนต์ใต้น้ า และสเปกโทรมิเตอร์สามมิติ 

    4.2.1.3 ข้อมูลทำงธรณีวิทยำ ระหว่างเกิดภัยพิบัติข้อมูลทางธรณีวิทยาที่
ใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวงที่ส าคัญ คือ แผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
(รอยเลื่อน รอยแตก และแนวเส้น) แผนที่ภูมิประเทศ ระวางอ าเภอแม่สาย (49491) ของกรมแผนที่
ทหาร มาตราส่วน 1 : 50000 แผนที่ธรณีวิทยา ระวางอ าเภอแม่สาย (49491) ของกรมกรมทรัพยากร
ธรณี  มาตราส่วน 1 : 50000 แผนที่ภูมิประเทศแนวถ้ าหลวง และถ้ าอ่ืน  ๆ บริเวณใกล้เคียง          
ภาพจ าลองภูมิประเทศ 3 มิติ ภาพตัดขวางตามแนวต่าง ๆ ตลอดแนวถ้ า โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของ      
Mr. Martin Ellis แผนที่การไหลสะสมของน้ าผิวดิน แผนที่แนวส ารวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) และ
ข้อมูลการแปลความหมาย แผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้าง จากภาพถ่ายดาวเทียวความละเอียดสูง แผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงต าแหน่งที่คาดว่าจะพบ โพรง ปล่อง และหลุมยุบ เชื่อมต่อกับถ้ า ข้อมูลการ
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วิเคราะห์พ้ืนที่รับน้ าของถ้ า และข้อมูลค านวณหาปริมาตรถ้ าเพ่ือหาความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจน 
ผู้ให้ข้อมูล กรมทรัพยากรธรณีวิทยา ข้อมูลด้านการส ารวจถ้ า ต าแหน่งของถ้ า และระดับความสูง -ต่ า
ของพ้ืนถ้ า ผู้ให้ข้อมูล นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงานระหว่าง
ประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ า ของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา การแปลภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือหาร่องรอยรอยแตกและโพรงถ้ าที่สามารถมุดเข้าไปในถ้ าได้ ผู้ให้ข้อมูลนาย
ศักดา ขุนดีผู้เชี่ยวชาญด้านหลุมยุบและภูมิสารสนเทศ ข้อมูลถ้ าจากรายงานการส ารวจของทีมฝรั่งเศส
ในปิ ค.ศ. 1986 ภาพร่างถ้ าหลวงและถ้ าอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงมีความต่อเนื่องกัน แผนที่แสดงขนาดถ้ า ณ 
จุดต่าง ๆ ข้อมูลระบบน้ าไหลในถ้ า และเอกสารเรื่อง The caves of Thailand ท าให้ทราบว่ามี
เอกสารส าคัญคือการส ารวจถ้ าหลวง ในปี ค.ศ . 2014-2015 โดยทีมส ารวจชาวอังกฤษน าโดย        
Mr. Vern Unsworth และ Mr. Martin Ellis ผู้ให้ข้อมูล Mr. Martin Ellis แผนที่ถ้ าหลวง ผู้ให้ข้อมูล 
Vern Unsworth ภาพถ่ายทางอากาศ DMC ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งถ่ายจากกล้อง Digital large format 
และภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารปี พ.ศ. 2552 ผู้ให้ข้อมูล กรมแผนที่ทหาร ข้อมูลการ
ส ารวจถ้ าหลวงซึ่งจะเป็นเส้นทางของถ้ าและระดับของถ้ า ที่มา Web Site ของ Cave Registry Data 
Archive โดย British Cave Association ข้อมูลปริมาณน้ าฝน ผู้ให้ข้อมูล NECTEC และเครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ข้อมูลธรณีวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม แผน
ที่ภูมิประเทศ มีผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมดังนี้ GISTDA กรมแผนที่ทหาร สมาคมธรณีวิทยาแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    4.2.1.4 บุคลำกรที่ มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ระหว่างเกิดภัยพิบัติมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจ านวนมากมาช่วยในปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเด
มี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เข้า
ร่วมปฏิบัติการถ้ าหลวง ดังนี้ นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาช านาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ดร .ฟอง
จันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงานระหว่างประเทศ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา ดร .นิอร สิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิ
ประเทศ รศ.ดร.ไพศาล สินติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญ
ด้านส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการคณบดี วิทยาลัยและวิจัย
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พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชี่ยวชาญ
ด้านส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจัดท าแผนที่
ภูมิประเทศ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้ าและส ารวจธรณีวิทยา ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้ าและ
ส ารวจธรณีวิทยา นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวปล็อป
เมนต์ จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้ าและส ารวจธรณีวิทยา ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ส านัก
ส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้ า ส ารวจธรณีวิทยา และ
การสูบน้ าออกจากถ้ า นายอ านวย วงศ์พาณิชย์ ผู้อ านวยการโครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซ
บนบกเส้นที่ 1 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้ าและส ารวจธรณีวิทยา นายไพฑูรย์ 
นาคแท้ ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ผู้เชี่ยวชาญการสูบน้ าออก
จากถ้ า นายวีรยตม์ เฉลิมนนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ าชัยบุรี บริษัท        
ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญการสูบน้ าออกจากถ้ า และยังมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอีก
หลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 

 4.2.2 ปัญหำ ข้อจ ำกัด และกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำน
วิศวกรรมในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง  

    1) ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดระยะเวลาที่ค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ าหลวง ท าให้ระดับน้ าภายในถ้ าได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้ าออกจากถ้ าไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการเบี่ยงทางน้ าเพ่ือไม่ให้
น้ าเข้าถ้ าหลวง  

    2) ข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศบริเวณถ้ าหลวง ซึ่งเป็นภูเขาสูงและมี
ความลาดชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งการ
เดินเท้าอาจจะต้องใช้เวลานาน จ าเป็นต้องขนส่งทางเฮลิคอปเตอร์ แต่เฮลิคอปเตอร์ที่น ามาใช้
ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากได้ ขนย้ายได้แต่
เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดเล็กและมีน้ าหนักเบา  

    3) ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่  ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ าที่ ใช้ระบบน้ ามันเป็น
เชื้อเพลิง เนื่องจากระบบนี้จะท าให้เกิดควันภายในถ้ า เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ใช้ได้แต่เครื่อง
สูบน้ าที่ใช้ระบบไฟฟ้า ซึ่งการใช้ไฟฟ้าภายในถ้ า จ าเป็นต้องน าสายไฟฟ้าที่กันน้ าได้ เนื่องจากภายใน
ถ้ ามีน้ าท่วมขัง จึงมีความเสี่ยงที่กระแสไฟฟ้าอาจรั่วไหลส่งผลต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน 

 4.3 หลังเกิดภัยพิบัติ การฟ้ืนฟู  
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 จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ท าให้ทราบว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550     
เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ  โดยมีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลังเกิดภัยพิบัติ           
เพ่ือชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ . 2550 และอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้องดังนี้  1) กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 
2554 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณี
ผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือ
บริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 และ 3) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือ
รับรองผู้ประสบภัย  

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วม
บรรเทาความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. 2539 3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วม
บรรเทาความเสียหายทางการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ . 2544 5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2532 

  พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ. 2555 

  พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการฟ้ืนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่ถ้ าหลวง แบ่งออกเป็น 6 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  แผนงานที่ 1 คุ้มครองดูแลทรัพยากร เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู และคุ้มครองพ้ืนที่
ให้กลับสู่สภาพธรรมชาติ มีความมั่นคงสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุล
และยั่งยืน  
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    แผนงานที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ มีการพัฒนา
ระบบสื่อความหมายที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก  

    แผนงานที่ 3 ดูแลและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
    แผนงานที่ 4 วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    แผนงานที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบูรณาการในการบริหารจัดการ 

เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้และทักษะความรู้กับการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้เพิม่ข้ึน  

    แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือมุ่งเน้น การส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
โดยอาศัยความร่วมมือ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่ งยืน
ตลอดไป   
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป อภิปรำยผล  
กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ใน

ถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้  

   5.1.1 เพื่ อศึกษำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง โดยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากบทความสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ ในปฎิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีม
หมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่ง
การจัดการภัยพิบัติออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากเกิดภัย
พิบัติ ซึ่งมีการจัดการภัยพิบัติดังนี้  

    1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน โดยมีกฎหมายและ
แผนในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 และมี
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการจัดการสา
ธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่ประเทศไทย 
และเป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการ
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ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุกชุมชน นอกจากแผนดังกล่าวแล้ว ในปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวงได้มีแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ร่วมอยู่ในแผนเผชิญเหตุการณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวงด้วย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีศูนย์เตือนภัยพิบัติ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและกู้ภัย 
ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้
มีการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของ
หน่วยงานราชการ ซึ่งทางส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสามารถร้องขอ
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือน ามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ ในส่วนของข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อย
มาก มแีค่ข้อมูลการส ารวจถ้ าหลวงในช่วง 800 เมตรแรกจากปากถ้ าของกรมทรัพยากรธรณี และแผน
ที่ถ้ าหลวงของ Mr. Martin Ellis และก่อนเกิดภัยพิบัติ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงรายไม่มีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติในถ้ า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มีน าย   
ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้ า และมี Mr. Vern Unsworth ผู้ที่เคยเข้า
ไปส ารวจถ้ าหลวง 

    2) ระหว่างเกิดภัยพิบัติ มีค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย ที่ 5127/2561 จัดตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ า
นางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. 2558 และประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อ าเภอแม่สาย ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 
2561 เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ สูญหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ นอกจากนี้แล้วยังมีพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากพ้ืนที่ถ้ าหลวงอยู่ในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื่องจากถ้ าหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งข้อมูลทางธรณีวิทยา จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจ านวนมากมาช่วยในปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง  
      3) หลังเกิดภัยพิบัติ มีการฟ้ืนฟู ซี่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ .ศ . 2550 เป็นกฎหมายหลัก โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืน ๆ             
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่ถ้ าหลวง  
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  5.1.2 เพื่อศึกษำปัญหำ ข้อจ ำกัด และกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
ทำงด้ำนวิศวกรรมในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง โดยสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

    1) ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดระยะเวลาที่ค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้ าออกจากถ้ าไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
มีการเบี่ยงทางน้ า เพ่ือไม่ให้น้ าเข้าถ้ าหลวง  

    2) ข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศบริเวณถ้ าหลวง ซึ่งเป็นภูเขาสูงและมี
ความลาดชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งต้อง
ขนส่งทางเฮลิคอปเตอร์  

    3) ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่  ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ าที่ ใช้ระบบน้ ามันเป็น
เชื้อเพลิงเนื่องจากระบบนี้จะท าให้เกิดควันภายในถ้ า ใช้ได้แต่เครื่องสูบน้ าที่ใช้ระบบไฟฟ้า 
   4) ข้อจ ากัดด้านข้อมูลทางธรณีวิทยา เนื่องจากถ้ าหลวงไม่ได้มีการส ารวจ
อย่างละเอียดที่แสดงต าแหน่งและพิกัดภายในถ้ าที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลชั้นหินบริเวณถ้ าหลวง ท าให้
ยากต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งระหว่างเกิดภัยจึงต้องมีการส ารวจและเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาไปพร้อมกับ
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5.2 ข้อเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมใน
กรณีศึกษำเรื่องนี้และนัยส ำหรับกรณีอ่ืนที่มีบริบทคล้ำยกันในอนำคต 

  1) ควรมีการส ารวจและจัดท าแผนที่ถ้ าอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการส ารวจถ้ าทั่ว
ประเทศไทย ในแผนที่ควรแสดงพิกัดจุดต่าง ๆ ภายในถ้ า และควรมีการระบุว่าสามารถเข้าไป
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ ช่วงเดือนไหนไม่ควรเข้าไปภายในถ้ า  

   2) ควรน ามาเป็นบทเรียนที่ส าคัญของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้ในหลายด้าน ได้แก่ 
ภาวะผู้น าที่ชัดเจน เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ การบริหารจัดการในสถาวะวิกฤติ การวางแผนและ
แผนงานที่ชัดเจน การร่วมมือกันท างานแบบบูรณา การการท างานเป็นทีมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
การมีน้ าใจ ไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมสรรพก าลังจาก
หลากหลายสาขาวิชาชีพกู้ภัย รวมทั้งเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

  3) ศึกษาการกู้ภัยภายในถ้ า เพราะประเทศไทยไม่มีการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายในถ้ าเหมือนกรณีถ้ าหลวงมาก่อน  

  4) ควรมีการส ารวจและจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาบริเวณถ้ าทั่วประเทศไทยอย่าง
ละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภัยพิบัติภายในถ้ าในอนาคต  

  5) ควรมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การจัดการภัยพิบัติภายในถ้ า  
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  6) ควรมีการรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวเฉพาะทาง ในหลากหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะได้ขอค าปรึกษาได้ทันท่วงที 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปและถอดบทเรียนจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดถ้ าหลวง
โดยล าดับความส าคัญที่ควรเริ่มด าเนินการแก้ไขในการจัดการภัยพิบัติเป็นล าดับแรก  คือ ควรพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้ าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ า
เพียงคนเดียว คือ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ล าดับที่สอง คือ ควรมีการส ารวจและจัดท าข้อมูล
ธรณีวิทยาและแผนที่ถ้ าทั่วประเทศไทยอย่างละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภัยพิบัติภายใน
ถ้ าในอนาคต ล าดับที่สาม คือ ควรมีแผนในการจัดการภัยพิบัติภายในถ้ า เนื่องจากประเทศไทยไม่เคย
ปรากฎภัยพิบัติภายในถ้ าในลักษณะนี้มาก่อน ท าให้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง    
ต้องใช้แผนการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยมาด าเนินการแทน ล าดับสุดท้าย คือ ควรมีการเตรียม
ความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติภายในถ้ า  

การวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในงานวิจัย ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากมีเวลาไม่มากในการ
เตรียมข้อมูล ค้นหาข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อจ ากัดด้านการเดินทาง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ
บางท่านที่อยู่ต่างจังหวัด จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ และข้อจ ากัดด้านข้อมูลของทาง
ราชการไทย ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถน ามาเผยแพร่ได้ ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง  
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กำรศึกษำทัศนคติและพฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็วขับขี่บนทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง (MOTORWAY) เพื่อยกระดับควำมปลอดภัยของผู้ใช้ทำง 

พัชรายุทธ์ จันทน์หอม* 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 หรือ MOTORWAY เป็นเส้นทางที่มีความส าคัญ
สูงและมีศักยภาพในการสนับสนุนรองรับการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ระดับประเทศเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ในปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่ใช้เส้นทางมีปริมาณมากถึง 1.20 แสนคันวัน/และเพ่ิมขึ้นทุกปี 
อันน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษทุกวัน โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่ผู้ใช้ทางใช้
ความเร็วเกินก าหนดและไม่ตระหนักและทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเร็วในการขับขี่
อย่างจริงจัง ดังนั้นเพ่ือพิจารณาปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่จะให้
ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความเร็วในการขับขี่ตามกฎหมายและรณรงค์ด้านการใช้ความเร็วในการขับขี่ 
รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการปรับปรุงถนนร่วมด้วยเพ่ือให้ขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผลการศึกษา
เบื้องต้นน าไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมผู้ขับขี่ต่อความเร็วและต่อมาตรการโครงการที่จะพัฒนาบนสาย
ทางในอนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ือเสนอไปยังผู้ก าหนดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรในการพัฒนา
ด้านอุบัติเหตุบน MOTORWAY โดยประเด็นที่ได้ด าเนินการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรม
การใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ การจัดการจราจรแบบแบ่งเลนและจ ากัดความเร็ว  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่มีทัศนคติที่ขับขี่ยานพาหนะเร็ว และมีจ านวนมากที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในความเร็วที่จ ากัดตามกฎหมายจึงขับขี่เกินก าหนดในบางช่วงเวลาซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาส
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง รวมทั้งพบข้อมูลว่ารถบรรทุกมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 10 
ที่ขับขี่ในช่องจราจรขวา หรือช่องจราจรที่ห้ามส าหรับรถบรรทุก ซึ่งส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตราย 
รวมทั้งการศึกษายังท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับขี่เร็วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการท าความเข้าใจ
ผู้ขับขี่ที่ขับด้วยความเร็วต่อไป น าไปสู่การวางมาตรการด าเนินการแก้ไขลดอุบัติเหตุ รวมทั้งช่วยใน
การลดต้นทุนของรัฐในการบ ารุงรักษาทางจากอุบัติเหตุและการวางแผนอ านวยความปลอดภัยเชิงป้อง
ปรามได้เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุจากการขับขี่ด้วยความเร็วบนทางหลวงพิเศษ MOTORWAY นั้น 
จ าเป็นต้องมุ่ งมั่นในการใช้มาตรการ 3E คือ ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการบังคับใช้ 
(Enforcement) และด้านการให้ความรู้ การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ (Education) รวมทั้งที่

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Patcharayut.doh@gmail.com 
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ส าคัญเพ่ิมพิเศษคือการเสริมพลังจากการบูรณาการทุกหน่วยงาน (Empower) ในการด าเนินงาน    
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนและลดปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 
ค ำส ำคัญ: ความเร็วในการขับขี่ จ ากัดความเร็ว ทางหลวงพิเศษ พฤติกรรมการขับข่ี อุบัติเหตุทางถนน 
 

1. บทน ำ 
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกประเทศก าลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บสูงขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 
ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดท ารายงาน
สถานการณ์โลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 พบว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุหลักในล าดับที่ 5 จากที่อยู่ในล าดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 2004 
แซงหน้าสาเหตุอย่างเช่น HIV/AIDS วัณโรค และมะเร็งในปอดที่เป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้น ๆ    
หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่
ยากจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 2020 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการ
เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด าเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งก าหนดให้  ค.ศ. 2011-2020 
(พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนเพ่ือให้แต่ละประเทศ
ก าหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ส าหรับประเทศ
ไทยนับตั้งแต่มีการพยายามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2541 -2556 เฉลี่ยปีละ 19.92 คน         
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 44.23 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่าอยู่
ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
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ภำพที่ 1  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2557 
แหล่งที่มำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พ.ศ. 2557 
 
 ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 องค์การอนามัยโลก Live Science เปิดเผยอันดับประเทศที่
มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกดังภาพที่ 1 พบว่า นามิเบียครองแชมป์       
ส่วนประเทศไทย ครองอันดับ 2 ตามมาติด ๆ สะท้อนถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ควรแก้ไข     
โดยอันดับดังกล่าวมาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี แต่ส าหรับไทย นามิเบีย และ
อิหร่าน ซึ่งเป็น 3 อันดับต้น ๆ ที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกนั้นมีสถิติ
มากกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 2 เท่า นั่นคือ 45 คน, 44 คน, และ 38 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 
ตามล าดับ ส่วน 10 ประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ได้แก่ 1) 
นามิเบีย (45 คนต่อประชากร 100,000 คน) 2) ไทย (44 คนต่อประชากร 100,000 คน) 3) อิหร่าน 
(38 คนต่อประชากร 100,000 คน) 4) ซูดาน (36 คนต่อประชากร 100,000 คน) 5) สวาซิแลนด์ (36 
คนต่อ ประชากร 100,000 คน) 6) เวเนซุเอลา (35 คนต่อประชากร 100,000 คน) 7) คองโก (34 
คนต่อประชากร 100,000 คน) 8) มาลาวี (32 คนต่อประชากร 100,000 คน) 9) สาธารณรัฐโดมินิกัน 
(32 คนต่อประชากร 100,000 คน) และ 10) อิรัก (32 คนต่อประชากร 100,000 คน) ทั้งนี้ในส่วน
ประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุดในโลก คือมีสถิติการเสียชีวิตไม่เกิน 5 
คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี  ได้แก่ 10 ประเทศต่อไปนี้ 1) มัลดีฟส์ (2 คน ต่อประชากร 
100,000 คน) 2) ทาจิกิสถาน (3 คนต่อประชากร 100,000 คน) 3) มอลตา (3 คน ต่อประชากร 
100,000 คน) 4) ฟิจิ (4 คน ต่อประชากร 100,000 คน) 5) เกาะมาร์แชล (4 คนต่อประชากร 
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100,000 คน) 6) อิสราเอล (4 คนต่อประชากร 100,000 คน) 7 ) ตองกา (4 คนต่อประชากร 
100,000 คน) 8) แอนติกาและบาร์บูดา (4 คนต่อประชากร 100,000 คน) 9) เนเธอร์แลนด์ (4 คน
ต่อประชากร 100,000 คน) และ 10) สวิตเซอร์แลนด์ (5 คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 เมื่อพิจารณาถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกจุด จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาพบว่า 
โดยทั่วไปองค์ประกอบของอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย ได้แก่ คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม 
ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในปี พ.ศ. 2548–2557 ที่ผ่าน
มาพบว่าปัจจัยจากคนมีสัดส่วนต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ แต่องค์ประกอบ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมรองลงมาซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน “คน/ผู้ขับขี่” มีนัยส าคัญต่อการ
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ รวมทั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนจากข้อมูล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551-2557 ดังตารางที่ 1 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดนั้นเกิดจากการขับขี่รถด้วย
ความเร็วเกินก าหนด ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุในปริมาณสูงสุดทุก ๆ ปี ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้น     
การควบคุมอัตราความเร็วของการขับขี่รถจึงน่าจะมีล าดับความส าคัญสูงสุดในการเข้มงวดกวดขันใน
กลุ่มงานจราจร ผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยส่วนใหญ่ท าด้วยความคึก
คะนอง และมีความประมาทในขณะขับข่ี จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้โดยง่าย 
 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เชิงนโยบาย ประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโก
ก าหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for 
Road Safety)” 

 
ภำพที่ 2  องค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุ 
แหล่งที่มำ: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) (2557) 
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ตำรำงที่ 1  สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก จ าแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั่วราชอาณาจักร        
ปี พ.ศ. 2551-2557 

 
แหล่งที่มำ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2558) 
 
 โดยให้จัดท าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยมี
เป้าหมายการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก กล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่ง
แสนคนในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรอบนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกันการรายงาน 
และการดูแลผู้บาดเจ็บ” โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้ก าหนดปี 
2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ เรื่องการลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาระบบขนส่งให้มีความปลอดภัย
เพ่ือให้การเดินทางการขนส่งมีความปลอดภัย และยุทธศาสตร์กรมทางหลวงการพัฒนาโครงข่ายทาง 
หลวง ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นด้านอุบัติเหตุ ความปลอดภัยบนท้องถนน 
และความเร็วอันเป็นสาเหตุหลักจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาและพัฒนาหรือรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 
 ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 หรือ MOTORWAY เป็นเส้นทางที่มีความส าคัญ
สูงและมีศักยภาพในการสนับสนุนรองรับการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ระดับประเทศเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันออก เชื่อมโยงภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกและเชื่อมโยงทิศใต้กับทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยไม่ต้อง
ผ่านเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการช่วยลดการแออัดของปริมาณจราจรของยานพาหนะทุกประเภท
โดยเฉพาะรถบรรทุกภายในกรุงเทพมหานคร และช่วยกระจายสินค้าและบริการต่าง ๆ ออกสู่
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ภายนอก ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่ใช้เส้นทางมีปริมาณมากถึง 1.2 แสนคัน/วัน และเพ่ิมขึ้น
ทุกปีอันน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนทาง MOTORWAY ทุกวัน โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้ใช้ทางใช้
ความเร็วเกิดก าหนดและไม่ตระหนักและทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเร็วในการขับขี่
อย่างจริงจัง ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่จะให้ผู้
ขับขี่ตระหนักถึงความเร็วในการขับขี่ตามกฎหมายและรณรงค์ด้านการใช้ความเร็วในการขับขี่ รวมทั้ง
มีมาตรการเชิงรุกในการปรับปรุงถนนร่วมด้วยเพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผลการศึกษาเบื้องต้นจะ
น าไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมผู้ขับขี่ต่อความเร็วและต่อมาตรการ/โครงการที่จะพัฒนาบนสายทางใน
อนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ือเสนอไปยังผู้ก าหนดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรในการพัฒนาด้าน
อุบัติเหตุบน MOTORWAY โดยประเด็นที่จะศึกษาประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
ของผู้ขับขี่ การจัดการจราจรแบบแบ่งเลนและจ ากัดความเร็ว  
 
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญท่ีทุกประเทศก าลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บสูงขึ้นโดยองค์การอนามัย โลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 
ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดท ารายงาน
สถานการณ์โลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 พบว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุหลักในล าดับที่ 5 จากที่อยู่ในล าดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 2004 
แซงหน้าสาเหตุอย่างเช่น HIV/AIDS วัณโรคและมะเร็งในปอดที่เป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้น ๆ      
หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่
ยากจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี  ค.ศ. 2020 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการ
เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด าเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งก าหนดให้ ค.ศ. 2011-2020 
(พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้แต่ละประเทศ
ก าหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี  ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ส าหรับ 
ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการพยายามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมา ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2541 -2557 เฉลี่ยปีละ 19.92 
คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 17.39 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติสูงและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

เมื่อพิจารณาถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกจุด จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาพบว่า 
โดยทั่วไปองค์ประกอบของอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย ได้แก่ คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม 
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ดังแสดงในภาพที่ 3 แสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในปี พ.ศ. 2548–2557 ที่ผ่าน
มาพบว่าปัจจัยจากคนมีสัดส่วนต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ แต่องค์ประกอบ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมรองลงมาซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน “คน/ผู้ขับขี่” มีนัยส าคัญต่อการ
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ รวมทั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนจากข้อมูล ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551-2557 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดนั้นเกิดจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกิน
ก าหนด ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุในปริมาณสูงสุดทุก ๆ ปี ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการควบคุมอัตรา
ความเร็วของการขับขี่รถจึงน่าจะมีล าดับความส าคัญสูงสุดในการเข้มงวดกวดขันในกลุ่มงานจราจรผู้
ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยส่วนใหญ่ท าด้วยความคึกคะนอง และมีความ
ประมาทในขณะขับข่ีจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้โดยง่าย 

 

ภำพที่ 3  ค่าความเร็วที่จ ากัดตามกฎหมายแต่ละประเทศทั่วโลก 
แหล่งที่มำ: Vienna Convention standard signs, and MUTCD standard signs 
 
ตำรำงท่ี 2  ค่าความเร็ว (Km/hr) ที่จ ากัดตามกฎหมายแต่ละประเทศ จ าแนกตามประเภทถนน 

ประเทศ 
Country 

เขตในเมือง 
Within Town 

ยำนพำหนะส่วนบุคคล 
บนทำง EXPRESSWAY/MOTORWAY 

รถบรรทุก 
Truck 

 Japan 40 80-100 50-60 

South Korea  30-80 80-120 40-60 
Singapore 50 90 60 
Taiwan  40-60 100-110 60-80 

Vietnam 50 80-100 70 
Hong Kong 50 70-110 70 
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ประเทศ 
Country 

เขตในเมือง 
Within Town 

ยำนพำหนะส่วนบุคคล 
บนทำง EXPRESSWAY/MOTORWAY 

รถบรรทุก 
Truck 

 Indonesia 40-50 100 80 
China 30-60 100-120 n/a 

Malaysia 50-70 110 50-70 
Philippines 40-60 60-100 80 

Sri Lanka 56 120 40 
India 50-70 80-120 65 

Laos 50 100-120 90 
Thailand 80-90 120 60-80 

 
 ความเร็วจ ากัด หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ผู้ใช้รถสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ หรือหมายถึง
อัตราความเร็วของยานพาหนะตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในประเทศไทยกฎหมายที่ระบุถึงการก าหนด
ความเร็วดังกล่าว ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ 2) พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. 2535 ในระดับสากลความเร็วจ ากัดเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรก ส าหรับมาตรการเพ่ือให้ผู้ขับขี่ใช้
ความเร็วในการขับขี่อย่างปลอดภัย และต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งการก าหนดความเร็วที่
ไม่สมเหตุสมผลกับความปลอดภัยและการขับขี่จริงจะท าให้ผู้ขับขี่รู้สึกต่อต้าน และจะท าให้การใช้ 
มาตรการควบคุมความเร็วอ่ืน ๆ ไม่ประสบความส าเร็จในที่สุด โดยผลการศึกษายืนยันชัดเจนว่า      
การก าหนดความเร็วจ ากัดที่ไม่สมเหตุสมผลส าหรับรถบางประเภท/ส าหรับถนนบางประเภทท าให้
ประชาชนรู้สึกต่อต้านกับมาตรการตรวจจับและควบคุมความเร็วของเจ้าหน้าที่ต า รวจ ดังนั้น        
เพ่ือก าหนด “ความเร็วจ ากัด” บนถนนในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้งานได้
จริงควรพิจารณาประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ปัจจัยในกำรก ำหนดควำมเร็วจ ำกัด 
แม้ว่าหน่วยงานที่มีบทบาทในการก าหนดความเร็วจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ        

แต่โดยทั่วไปหน่วยงานด้านถนนจะเป็นหน่วยงานหลัก เนื่องจากความเร็วจะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของถนนโดยตรงนับตั้งแต่การออกแบบประเภทถนน การออกแบบจ านวนช่องทาง ไหล่ทาง รัศมีโค้ง 
(ทั้งโค้งแนวดิ่งและโค้งแนวราบ) เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 
อย่างไรก็ ตามความเร็วที่ก าหนดดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและการควบคุมการใช้
กฎหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศไทยการออกกฎหมายลูกเพ่ือ
รองรับความเหมาะสมของการก าหนดความเร็วจ ากัดก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  

ในประเทศสหรัฐอเมริกากระทรวงการขนส่งของแต่ละรัฐมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนด
ความเร็วจ ากัดในรัฐของตน เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Transportation)   
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รัฐวอร์ชิงตัน (Washington State Department of Transportation) ฯลฯ แต่ ในระดับประเทศ
นั้น “มาตรฐานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร (Manual of Uniform Traffic Control Devices)”      
ถือเป็นมาตรฐานหลักในการก าหนดความเร็วจ ากัดในระดับประเทศ ซึ่งในหัวข้อ 2B.13 เรื่อง        
ป้ายก าหนดความเร็วได้ระบุถึงการก าหนดความเร็วจ ากัดไว้ (FHWA, 2003) ดังนี้  

มำตรฐำน: หลังจากที่ได้มีการศึกษาด้วยวิธีการทางวิศวกรรมจราจรแล้วจะต้องมีการติดตั้ง
ป้ายความเร็วจ ากัด ซึ่งก าหนดไว้เป็นกฎหมาย (อาจ หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ 
กฤษฎีกา เทศบัญญัติ หรืออ่ืน ๆ) เพ่ือแสดงให้ผู้ขับขี่ทราบ ซึ่งตัวเลขความเร็วดังกล่าวควรจะเป็น
ตัวเลขจ านวนเต็ม 10 กม./ชม. หรือ 5 ไมล์/ชม.          

ข้อแนะน ำ: หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องมีการประเมินผลถึงความเร็วจ ากัดที่ไม่
สอดคล้องกับการขับขี่จริงอาจเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพถนนหรือการใช้พื้นที่รอบข้าง 
อย่างน้อย 5 ปีต่อครั้ง ในประเทศอังกฤษพระราชบัญญัติกฎจราจรทางถนน (Road Traffic 
Regulation Act) (Ministry of Justice, 1984) ได้ก าหนดความเร็วจ ากัดส าหรับทั่วประเทศอังกฤษ 
แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ถนนสามารถร้องเรียน เพ่ือขอลด เพิ่ม หรือขยายพ้ืนที่ของความเร็วจ ากัดได้ ซึ่ง
หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยงานทางถนน จะท าการประเมินผลกระทบด้าน
การจราจรเพ่ือขอเสนอแก้ไขทางด้านกฎหมายต่อไป (Directgov, Speed Limits - how they are 
set, 2008) ส่วนในอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ความเร็วจ ากัดจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย
เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัยและความเหมาะสมในการขับขี่และเดินทาง แต่ในอดีต
ก็เคยมีการก าหนดความเร็วจ ากัดเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน (Wikipedia, National Maximum Speed 
Law, 2008) ได้แก่   
            1. เพ่ือการประหยัดพลังงาน เมื่อปี ค.ศ. 1974 สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้มี
กฎหมายความเร็วจ ากัดระดับประเทศ (National Maximum Speed Law) ภายใต้พระราชบัญญัติ
อนุรักษ์พลังงานฉบับฉุกเฉิน (Emergency Highway Energy Conservation Act) เนื่องมาจาก
วิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ ามันในปี ค.ศ. 1973 อันเป็นผลจากสงคราม Yom Kippur หรือสงคราม
อาหรับ-อิสราเอล ครั้งที่ 4 ซึ่งกลุ่มประเทศโอเปกตัดการส่งออกน้ ามันให้แก่ประเทศที่สนับสนุน
อิสราเอล ท าให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องออกกฎหมายในการลดการใช้พลังงานนั่นคือการจ ากัดความเร็ว
การขับขี่ที่ 55 ไมล์/ชั่วโมง  

2. เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ทางคณะกรรมมา   
ธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรัฐเทกซัส (Texas Commission on Environment Quality) เสนอให้
กระทรวงการขนส่งรัฐเทกซัส (Texas Department of Transport) ลดความเร็วจ ากัดจาก 70 ไมล์/
ชม. (110 กม./ชม.) เหลือ 65 ไมล์/ชม. (105 กม./ชม.) เพ่ือลดมลพิษจากควันพิษของรถ ซึ่งในรัฐเทน
เนสซี่และแดเลอแวร์ก็ได้มีการด าเนินการเช่นเดียวกันในเวลาต่อมา 
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 2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเภทถนนและควำมเร็ว       
โดยทั่วไปในระบบโครงข่ายถนนนั้น การออกแบบการให้บริการของถนนจะเป็นตัวก าหนด

ประเภทของถนนเป็นหลัก และมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ในการ 
พิจารณาตามระดับความส าคัญของการให้บริการ (AASHTO, 1994) ดังนี้  

1. กระแสจราจร (Flow) เป็นเกณฑ์หลักส าหรับถนนที่มีระดับการให้บริการสูง 
ค านึงถึงความรวดเร็วและรองรับปริมาณ การจราจรได้สูง มีการจ ากัดการเข้าออกโดยเฉพาะ           

2. กระจายการจราจร (Distribution) ถนนในประเภทนี้จะเชื่อมต่อเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน 
เช่น พ้ืนที่พักอาศัย พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ธุรกิจโดยจะลดระดับให้บริการลง และเพ่ิมจุดเชื่ อมต่อ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าออกระหว่างถนนและพ้ืนที่รอบข้างมากขึ้น  

3. การเข้าออก (Access) เป็นถนนที่ เชื่อมต่อเข้ากับจุดเริ่มต้น และจุดหมาย
ปลายทางมีปริมาณจราจรและความเร็วต่ า 

 
 
ภำพที่ 3  ล าดับความส าคัญของประเภทถนน   
แหล่งที่มำ: GRSP (2008) 
 
 ซึ่งการก าหนดประเภทถนนตามเกณฑ์ทั้งสามดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น 
ในสหรัฐอเมริกาก าหนดประเภทถนน ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1) Freeway 2) Arterial 3) Collector และ 
4) Local road ในอังกฤษก าหนดไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 1) Motorway 2) Primary A-road 3) Non-
primary A-road 4) B road 5) C road และ 6) Unclassified ในฝรั่งเศสก าหนดไว้ 4 ระดับ คือ 1) 
Autoroute 2) Route National 3) Route Departmental และ 4) Route Communal เป็นต้น 

กระแสจราจร 
(ทางสายหลัก)

กระจายการจราจร 
(ทางสายรอง)

การเข้าออก 
(ถนนในชุมชน)
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(Wikipedia, Hierarchy of roads, 2008) ส่วนในประเทศไทยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
ก าหนดประเภทของทางหลวงไว้ 5 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2002) ได้แก่    

1. ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือท าไว้เพ่ือให้การจราจรผ่านได้ตลอด
รวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรม
ทางหลวง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้ 
เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดท าขึ้นไว้เท่านั้น  

2. ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค 
จังหวัด อ าเภอ ตลอดจนสถานที่ที่ส าคัญที่กรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและ
บ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้ เป็นทางหลวงแผ่นดิน  

3. ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท  

4. ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น  

5. ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทาง
หลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน    

ในมาตรา 5 ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการก าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2542) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) จึงก าหนดความเร็วของยานพาหนะส าหรับถนนทุกประเภทและ
ส าหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ตามล าดับ โดยแยกระดับความเร็วตามประเภทรถ       
เป็นหลัก 

 

3. ระเบียบวิธีกำรวิจัย  
งานศึกษานี้ตั้งอยู่บนขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ -ชลบุรี) 

และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวน ตะวันออก (บางปะอิน–บางพลี) โดยศึกษาผู้ใช้ทางหลวง
พิเศษ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการด าเนินการท าแบบส ารวจและทดสอบทัศนคติกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้ทางตามหลักทางสถิติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ (1) 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 (2) ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการสถิติ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค รั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม/แบบส ารวจ (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี 
เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม (5) น า
แบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนหรือผู้ใช้ทางที่ใช้เส้นทางบนทางหลวง

พิเศษ หมายเลข 9 และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ซึ่งมีข้ันตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้  
1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane) เนื่องจากใช้ค่าความน่าจ าเป็นสูงที่สุดและได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดและ
ครอบคลุม จากประชากร 127,121 คัน/วัน เมื่อค านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา
เป็นจ านวน 399 ตัวอย่าง หรือใช้เป็น 400 ตัวอย่าง ในการส ารวจมีการค านวณ ดังนี้ 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑑2
=

127,121

1 + 127,121(𝑁𝑑)2
= 339 

 

 𝑛= ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย 
 N = ประชากรทั้งหมด 
 d = ระดับความมีนัยส าคัญหรือระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
  
  2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยบังเอิญ  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

3.3 วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ  
การสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือ  ประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม   

2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้ค าจ ากัดความหรือ
นิยามปฏิบัติการตามตัวแปรที่ก าหนดไว้เป็นหลักในการสร้างค าถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่
ศึกษาท้ังหมด เพ่ือให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด (Validity)  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งค าจ ากัดความหรือ นิยามปฏิบัติการของตัว
แปรเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบว่านิยามและแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้มีความ
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ชัดเจนถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการพิจารณาส านวนภาษาที่ใช้ในข้อความว่าสอดคล้องกับลักษณะที่
ต้องการจะวัดหรือไม่ เพ่ือให้เครื่องมือมีความตรงในเนื้อหา (Content Validity)  

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองใช้ (try-
out)    

5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความ เที่ยง (Reliability) ใน
ภาคสนามกับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ประชากรของการศึกษาท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงของการ
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่า = .97    

6. แก้ไขแบบสอบถามโดยการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง จากนั้นจึงด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้จัดท า จึงได้ 
ด าเนินการร่างแบบส ารวจหรือแบบสอบถามในการศึกษาทัศนคติต่อมาตรการจัดการความเร็วบน 
MOTORWAY เพ่ือยกระดับความปลอดภัย  

ทั้งนี้ แบบส ารวจจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปในการทดสอบข้อมูลทัศนคติต่อการ
ใช้ความเร็วบนทางหลวงพิเศษ และทัศนคติต่อการพัฒนาและบริหารจัดการความเร็วบนทางหลวง
พิเศษ MOTORWAY ทัศนคติด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ในทุกค าถามได้ออกแบบให้พุ่งเป้าในการศึกษาถึง
ทัศนคติภายในมากที่สุด และเป็นไปตามค าถามเป้าหมายที่ต้องการทราบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 

 3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
1) การศึกษานี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยจุดที่เก็บและ

ส ารวจข้อมูลนั้นจะเป็นบริเวณจุดพักรถ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหลวงพิเศษหมายเลข 9 
เพ่ือให้ได้กลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมตามจ านวนตัวอย่างที่ค านวณเป็น ตัวแทน
ประชากรผู้ใช้ทาง 
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ภำพที่ 4  จุดส ารวจข้อมูลบริเวณจุดพักรถ และ REST AREA ของ MOTORWAY 
 

 
ภำพที่ 5  จุดส ารวจข้อมูลบริเวณจุดพักรถ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางของ MOTORWAY 
 
 2) หลังจากได้แบบส ารวจหรือแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามโดยด าเนินการตัดและตรวจสอบข้อมูลที่
สูญหายและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพ่ือที่สามารถน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติท่ีใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 3) เมื่อได้แบบสอบถามที่สังเคราะห์ข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องน าแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้
เป็นรหัสและแยกประเภทของตัวแปรแต่ละค าถามในแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ 

4) ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้กระท าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม - 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกประเภทยานพาหนะ 
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4. ผลกำรวิจัย  
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเป็นการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้ใช้ทาง

หลวงพิเศษ (Motorway) โดยการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบส ารวจหรือแบบสอบถามที่ผ่าน
กระบวนการคิดสังเคราะห์ให้ได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ในกรอบที่ต้องการศึกษา และสัมภาษณ์หรือ
ประชุมกลุ่มย่อยของผู้ใช้ทางแต่ละประเภทยานพาหนะ ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการออกแบบส ารวจแล้วเสร็จ 
และมีการทดลองหรือทดสอบแบบสอบถาม  Pilot test แล้วเสร็จจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
แบบสอบถาม และด าเนินการรวบรวมส ารวจข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ 
เพ่ือให้ได้เป็นตัวแทนประชาการหรือผู้ใช้ทางหลวงพิเศษในการศึกษาและน าไปวิเคราะห์ปัจจัยและ
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่เชื่อถือได้ 

ในส่วนของบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีขอบเขตการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และเชิงอนุมาน (Interference Statistics) ในการวิเคราะห์
การศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบจุดประสงค์การศึกษา และด า เนินการสรุปผลการศึกษาอย่าง
สมเหตุสมผล ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งได้เลือกสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน า เสนอในรูปของ
ตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เพ่ืออ้างอิงผลการทดสอบ
จากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มประชากร ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของประชากร
กับพฤติกรรมด้านความเร็ว และข้อมูลต่าง ๆ ด้วยสถิติ T-test/ F-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
เชื่อถือได้ จากนั้นน ามาแปลผลลัพธ์ให้ตอบจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรการลด
อุบัติเหตุและมาตรการด้านความเร็วของผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่บน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9        
วงแหวนตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี) ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ดังภาพที่ 6 ซึ่งเป็น
ทาง หลวงพิเศษระหว่างเมืองเพียง 2 เส้นทางในประเทศไทยและมีลักษณะปิดกั้นทางเข้าออก 
(Control Accesses) จึงเป็นทางที่ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วได้สูงถึงสูงมาก อันส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความเร็ว โดยรายละเอียดพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย ทั้งนี้จากการส ารวจข้อมูล
ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณจุดพักรถ บางปะกง กม. 48+500 และบริเวณจุด
พักรถบรรทุก ทล.9 กม.48+300 มุ่งหน้าบางปะอิน และ ทล.7 กม.21+000 มุ่งหน้าชลบุรี โดยส ารวจ
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งหมด 400 
ตัวอย่างประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทั่วไปดังนี้ 
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ภำพที่ 6  พ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภาคสนามบริเวณจุดพักรถและจุดพักรถบรรทุกริมทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9 
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ภำพที่ 7  การส ารวจข้อมูลภาคสนามบริเวณจุดพักรถ บางปะกง ทล.7 กม. 48+500 
 
 4.3 ข้อมูลทัศนคติต่อกำรขับข่ี     

การศึกษาได้ด าเนินการสอบถามถึงทัศนคติการขับขี่เบื้องต้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน
การขับขี่ด้วยความเร็ว พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างขับขี่ด้วยความเร็วทุกครั้งถึงร้อยละ 37 และขับ
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เร็วในบางครั้งร้อยละ 27 นั้นท าให้ตีความได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะขับข่ีด้วยความเร็ว
สูง ดังภาพที่ 4.3 

 
ภำพที่ 8  ทัศนคติต่อการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY 
 

 
ภำพที่ 9  สาเหตุ/เหตุผลในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY 
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จากภาพที่  9 แสดงสาเหตุหรือเหตุผลในการขับขี่ ยานพาหนะ ด้วยความเร็วบน 
MOTORWAY จากการส ารวจพบว่าเกือบกึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 47 ให้เหตุผลในการขับขี่เร็วว่าเป็น
เพราะก าลังเร่งรีบต้องการถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ๆ รองลงมาเป็นถนนโล่งขับขี่เร็วได้ มีจ านวน   
ร้อยละ 30 และต่ าที่สุดเป็นร้อยละ 2 เพราะคิดว่าไม่มีอันตราย จึงขับขี่เร็วบน MOTORWAY 

 
ภำพที่ 10  ป้ายจ ากัดความเร็วบนทางหลวงพิเศษ MOTORWAY 
 

 
ภำพที่ 11  ความคิดเห็นประเภทยานพาหนะท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยต่อคันอ่ืน 
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 จากการสอบถามพบว่าร้อยละ 75 ทราบและเห็นป้ายจ ากัด ความเร็วและข้อความแนะน า 
ความเร็วบน MOTORWAY มีเพียง ร้อยละ 2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่นาน ๆ เห็นครั้ง ทั้งนี้อาจ
เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่าเห็นป้ายจ ากัด/แนะน าความเร็วแต่ยังคงชอบขับขี่ด้วยความเร็ว
สูงและเกินก าหนด ดังข้อมูลภาพที่ 4.5  

ภาพที่ 11 แสดงถึงความคิดเห็นของประเภทยานพาหนะที่ ส่งผลต่อความปลอดภัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 47 ที่ส าคัญคือคิดว่าเป็นรถบรรทุกร้อยละ 24 และ
รถโดยสารร้อยละ 13 ทั้งที่รถบรรทุกและรถโดยสารเป็นรถขนาดใหญ่และขับขี่ด้วยความเร็วต่ ากว่า
ตามกฎหมาย  

 
ภำพที่ 12  การทราบกฎหมายจ ากัดความเร็งบน MOTORWAY 

 
ภำพที่ 13  การเพ่ิมมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่เร็วเกินก าหนด 
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 ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลการทราบกฎหมายจ ากัดความเร็วบน MOTORWAY พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 90 ทราบข้อกฎหมายและความเร็วที่จ ากัดตามกฎหมาย ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดไม่ทราบ ทั้งนี้ประเด็นที่ส าคัญคือมีถึงจ านวนร้อยละ 59 ของจ านวนผู้ที่ตอบทราบความเร็วที่
จ ากัดตามกฎหมายตอบความเร็วที่จ ากัดผิดไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อถามถึง
มาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับขับขี่เร็วเกินก าหนด 

 
ภำพที่ 14  การทราบอัตราค่าปรับส าหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
 

 
ภำพที่ 15  การรับทราบถึงปริมาณรถบรรทุกบนทางหลวงพิเศษ 
  

ภาพที่ 14 แสดงการทราบอัตราค่าปรับส าหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนดทั้งนี้
พบว่ามีผู้ทราบอัตราค่าปรับการขับขี่เร็วเกินกฎหมายก าหนด ร้อยละ 47 และไม่ทราบถึงร้อยละ 53 
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ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั่นแสดงให้เห็นถึงการต้องเพ่ิมมาตรการให้ผู้ขับขี่ทราบเพ่ือที่จะตระหนักถึง
บทลงโทษ 
 งานวิจัยยังได้พิจารณาประเด็นด้านรถใหญ่หรือรถบรรทุกเพ่ือสอบถามผู้ขับขี่ว่าทราบถึง
ปริมาณรถบรรทุกบนสายทางว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ขับขี่รับรู้ว่ามีปริมาณรถบรรทุกมากถึงร้อย
ละ 79 และอีกร้อยละ 17 คิดว่ามีปริมาณน้อย ซึ่งอาจเป็นผู้ขับขี่ผ่านทาง/นานครั้งใช้ทางหลวงพิเศษ
จึงไม่รับรู้ในปริมาณรถบรรทุกบนสายทางที่มาก เนื่องจากเป็นสายทางขนส่งไปยังแหล่งกระจายสินค้า
ต่าง ๆ 
 จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ข้อมูลการจ ากัดความเร็วตามที่กฎหมายก าหนดจ าแนกตาม
ประเภทยานพาหนะจากการวิจัย พบว่ายานพาหนะแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ใน
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน นั่นคือพบว่าร้อยละ 90 ทราบความเร็วที่จ ากัดว่าเท่าใด และร้อยละ 10 
พบว่าไม่ทราบ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ทราบความเร็วที่จ ากัดของประเภทยานพาหนะของตนเอง       
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ขับขี่ที่ตอบว่าทราบนั้นพบว่าร้อยละ 59 ตอบค่าไม่ถูกต้องซึ่งมีปริมาณที่
ค่อนข้างสูง และมีผู้ตอบได้ถูกต้องจ านวนร้อยละ 41 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้ยานพาหนะ
ประเภทรถยานส่วนบุคลล 4 ล้อ หรือรถเก๋ง และรถกระบะ ทราบแต่ตอบค่าความเร็วไม่ถูกต้องเป็น
จ านวนค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 18 และ 17 ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้ขับรถบรรทุกและรถสาธารณะจะทราบ
ความเร็วที่จ ากัดในสัดส่วนที่มากกว่าอาจเนื่องจากมีการรับรู้ที่ดีมากและเสี่ยงต่อการตรวจจับมากกว่า 
แต่ก็ยังคงมีผู้ตอบผิดบางจ านวนหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่
เข้าใจและรับรู้ความเร็วที่จ ากัดผิดหรือคลาดเคลื่อนและทั้งนี้มีจ านวนมากท่ีเข้าใจในความเร็วที่มีค่าสูง
กว่าก าหนดนั่งส่งผลต่อการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย 

ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลการส ารวจความเร็ว (เฉลี่ย) ในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) จ าแนก
ตามประเภทยานพาหนะ 

ประเภท
ยำนพำหนะ 

ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรขับขี่บน MOTORWAY  
รวม 
(คัน) 

61- 70        
กม./ชม. 

71 – 80 
กม./ชม. 

81 – 90 
กม./ชม. 

91– 100 
กม./ชม. 

101– 110 
กม./ชม. 

110 – 120 
กม./ชม. 

121 – 130  
กม./ชม. 

มำกกว่ำ 
130   

กม./ชม. 

รถบรรทุก 6 ล้อ 8% 75% 8% 0% 0% 8% 0% 0%     100% (48) 

รถบรรทุก 10 ล้อ 25% 44% 25% 0% 0% 6% 0% 0%     100% (64) 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง 33% 56% 11% 0% 0% 0% 0% 0%     100% (36) 

รถเก๋ง 4% 0% 15% 38% 12% 15% 5% 11%     100% (104) 

รถกระบะ 0% 7% 7% 37% 11% 33% 4% 0%     100% (108) 

รถตู ้ 0% 11% 11% 44% 33% 0% 0% 0%     100% (36) 

รถโดยสาร 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%     100% (4) 

รวม (คัน) 6% 17% 11% 31% 15% 15% 2% 3% 100% (400) 
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ตำรำงที่ 2  ข้อมูลการส ารวจความเร็ว (สูงสุด) ในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) 
จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ 

ประเภท 
ยำนพำหนะ 

ควำมเร็วสูงสดุในกำรขบัขีบ่น MOTORWAY รวม 
(คัน) 71 – 80 

 กม./ชม. 
81 – 90  
กม./ชม. 

91– 100  
กม./ชม. 

101– 110  
กม./ชม. 

110 – 120  
กม./ชม. 

121 – 130  
กม./ชม. 

มำกกว่ำ 130   
กม./ชม. 

รถบรรทุก 6 ล้อ 8% 25% 42% 8% 0% 8% 8%     100% (48) 

รถบรรทุก 10 ล้อ 6% 0% 25% 38% 25% 0% 6%     100% (64) 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0%     100% (36) 

รถเก๋ง 0% 8% 8% 12% 19% 12% 42%     100% (104) 

รถกระบะ 0% 4% 15% 4% 33% 19% 26%     100% (108) 

รถตู ้ 0% 0% 22% 22% 11% 11% 33%     100% (36) 

รถโดยสาร 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%     100% (4) 

รวม (คัน) 2% 6% 21% 11% 24% 13% 23% 100% (400) 

 
จากการรับรู้กฎหมายความเร็วข้างต้นน ามาซึ่งความสอดคล้องในข้อมูลการใช้ความเร็วของ   

ผู้ขับขี่ จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) 
จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ชับขี่ที่ความเร็วเฉลี่ยต่ ากว่าความเร็วตาม
กฎหมายคือ 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542        
ตามความ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ยังมีรถบรรทุกบางส่วนที่ขับเกินกว่าก าหนดโดยเฉพาะ
รถบรรทุก 10 ล้อ อย่างไรก็ถามความเร็วเฉลี่ยเป็นความเร็วส่วนใหญ่ที่ผู้ขับขี่ขับ นั่นหมายถึงอาจมีผู้
ขับข่ีใช้ความเร็วมากกว่าและต่ ากว่าเช่นกัน 

พิจารณาตารางที่ 2 ส่วนล่างแสดงข้อมูลความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษ 
(MOTORWAY) จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่าผู้ขับขี่แต่ละประเภทรถขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด
แตกต่างกัน กล่าวคือมีใช้ความเร็วสูงถึงมากกว่า 130 กม./ชม. โดยรถบรรทุกส่วนใหญ่ขับข่ีที่ความเร็ว
สูงสุดเกินกว่ากฎหมายก าหนดมีเกินกว่า 80 กม./ชม.และ 100 กม./ชม. ทั้งนี้อาจจะเป็นเพียงบาง
ช่วงเวลาในการขับขี่แล้วลดความเร็วก็ตาม และทั้งนี้มี รถเก๋ง รถกระบะ ส่วนใหญ่จะขับขี่ที่ความเร็ว
สูงสุดเกินกฎหมายเกิน 120 กม./ชม. เป็นจ านวนมาก ถึงแม้เป็นบางช่วงเวลาในการขับขี่ก็ตาม      
โดยสรุปจะพบว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดค่อนข้างสูงในการขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก 
ซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้ทางอ่ืน ๆ มาก โดยเฉพาะรถบรรทุกต่าง ๆ ซึ่งทั้งเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ขับขี่จ าแนกตามช่องจราจร พบว่ามีรถบรรทุกขับขี่ในช่องจราจร 3 หรือ 4 ค่อนข้างมากประมาณร้อย
ละ 13 และใช้ทุกช่องจราจรอีกร้อยละ 9 ซึ่งการที่รถบบทุกมีบางช่วงเวลาขับขี่ในช่องจราจรขวาและ
ด้วยความเร็วอาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อยานพาหนะคันอื่น ๆ ได้ และก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
ชีวิตทรัพย์สิน และความสะดวกล่าช้าในการเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรือ
ช่วงเวลาที่ปริมาณจราจรน้อย ผู้ขับขี่ดังกล่าวอาจใช้ความเร็วที่สูง 
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5. สรุปผลกำรวิจัย 
งานการศึกษาทัศนคติต่อความเร็วบน MOTORWAY เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้

ตั้งอยู่บนขอบเขตการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ที่มีต่อ
การใช้ความเร็วในการขับขี่ ทัศนคติของผู้ใช้ทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ที่มีต่อการใช้
ความเร็ว การพัฒนาเส้นทางการเดินรถในลักษณะการจัดแบ่งเส้นทางการจราจรและแสดงความเร็ว
ตามกฏหมายเพ่ือรณรงค์และการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของผู้ใช้ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ค านวณตามหลักการทางสถิติที่สามารถ
ขยายไปยังกลุ่มประชากรนั่นคือผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหรือ Motorway นั้น ท าให้ทราบทัศนคติด้านต่าง 
ๆ และการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่หลายประเด็นที่น่าสนใจ และผลลัพธ์ดังกล่าวนี้  สามารถน าไปสู่
วิธีการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเร็วได้ต่อไป สรุปผลลัพธ์การศึกษานั้นเป็นดังนี้ 

5.1 กำรใช้ควำมเร็วบนทำงหลวงพิเศษ (Motorway) 
1) ข้อมูลการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ จากตารางแสดงข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขับ ขี่บนทาง

หลวงพิเศษ (MOTORWAY) จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ชับขี่ที่
ความเร็วเฉลี่ยต่ ากว่าความเร็วตามกฎหมายคือ 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ตามความใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ตามความ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ยังมีรถบรรทุกบางส่วน
ที่ขับเกินกว่าก าหนดโดยเฉพาะรถบรรทุก 10 ล้อ 

2) พิ จารณ าตาราง แสดงข้อมู ลความ เร็วสู งสุ ด  ในการขับขี่ บนทางหลวงพิ เศษ 
(MOTORWAY) จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่าผู้ขับขี่แต่ละประเภทรถขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด 
ที่แตกต่างกันกล่าวคือมีใช้ความเร็วสูงถึงมากกว่า 130 กม./ชม. โดยรถบรรทุกส่วนใหญ่ขับขี่ที่
ความเร็วสูงสุดเกินกว่ากฎหมายก าหนด มีเกินกว่า 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ทั้งนี้ อาจเป็น
เพียงบางช่วงเวลาในการขับขี่แล้วลดความเร็วก็ตาม และทั้งนี้ยังมี รถเก๋ง รถกระบะ ส่วนใหญ่จะขับขี่
ที่ความเร็วสูงสุดเกินกฎหมายเกิน 120 กม./ชม. อยู่เป็นจ านวนมาก 

3) โดยสรุปจะพบว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดค่อนข้างสูงในการขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางอ่ืน ๆ บนทางหลวงพิเศษ (Motorway) เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะรถบรรทุกต่าง ๆ พบว่ามีรถบรรทุกขับขี่ในช่องจราจร 3 หรือ 4 ค่อนข้างมากประมาณร้อย
ละ 13 ของผู้ใช้ทางและใช้ทุกช่องจราจรอีกร้อยละ 9 ซึ่งการที่รถบรรทุกมีบางช่วงเวลาขับขี่ในช่อง
จราจรขวา 

4) ด้วยความเร็วอาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อยานพาหนะคันอื่น ๆ ได้ และก่อให้เกิดความ
เสียหายด้านชีวิตทรัพย์สิน และความสะดวกล่าช้าในการเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ปริมาณจราจรน้อย ผู้ขับขี่ดังกล่าวอาจใช้ความเร็วที่สูง 
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5.2 ทัศนคติต่อกำรขับข่ี 
1) การใช้ความเร็วและท่ัวไป 

(1) การศึกษาได้ด าเนินการสอบถามถึงทัศนคติการขับขี่เบื้องต้นในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในด้านการขับขี่ด้วยความเร็ว พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างขับขี่ด้วยความเร็วทุกครั้งถึงร้อย
ละ 37 และขับเร็วในบางครั้งร้อยละ 27 นั่นท าให้ตีความได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะ
ขับข่ีด้วยความเร็วสูง 

(2) สาเหตุหรือเหตุผลในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY จาก
การส ารวจพบว่าเกือบกึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 47 ให้เหตุผลในการขับขี่เร็วว่าเป็นเพราะก าลังเร่งรีบ
ต้องการถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ๆ รองลงมาเป็นถนนโล่งขับขี่เร็วได้มีจ านวนร้อยละ 30 และต่ าที่สุด
เป็น ร้อยละ 2 เพราะคิดว่าไม่มีอันตราย จึงขับขีเ่ร็วบน MOTORWAY 

(3) ความคิดเห็นของประเภทยานพาหนะที่ส่งผลต่อความปลอดภัย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 47 ที่ส าคัญคือคิดว่าเป็นรถบรรทุกร้อยละ 24 และรถ
โดยสารร้อยละ 13 ทั้งที่รถบรรทุกและรถโดยสารเป็นรถขนาดใหญ่และขับขี่ด้วยความเร็วต่ ากว่าตาม
กฎหมาย 

(4) ความคิดเห็นประเด็นด้านการมีอุปกรณ์ช่วยเตือนบอกระยะระหว่างรถให้
สามารถชะลอ/หยุด ได้อย่างปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษ พบว่าร้อยละ 94 เห็นด้วยว่าควรมีอุปกรณ์
ดังกล่าวบนสายทางเพ่ือผู้ใช้ทางสามารถทราบระยะระหว่างคันรถได้ เช่น สัญลักษณ์ Spot บนพ้ืน
ทาง หรืออุปกรณือ่ืน ๆ ในอนาคต 

(5) ทัศนคติต่อการพัฒนาและบริหารจัดการความเร็วบนทางหลวงพิเศษ 
MOTORWAY ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปแล้วเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกประเด็น 
อันประกอบไปด้วย เห็นด้วยกับความเร็วในการขับขี่สู งส่งผลต่อการเกิดอุบัติ เหตุบนทาง 
MOTORWAY การมีมาตรการจัดการการขับขี่ความเร็วเกินก าหนดในการขับขี่ การมีมาตรการรณรงค์
การขับขี่ตามความเร็วก าหนดเพ่ือความปลอดภัย การมีมาตรการติดตั้งอ านวยความปลอดภัยสายทาง
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การมีมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มข้นในด้านความเร็ว
ในการขับขี่ การมีการจัดช่องจราจรส าหรับรถบรรทุก/BUS การจัดช่องจราจรส าหรับรถบรรทุก/BUS 
มีความส าคัญต่อการขับขี่บน MOTORWAY การจัดช่องจราจรส าหรับรถบรรทุก/BUS จะช่วยเพ่ิม
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางการจัดช่องจราจรส าหรับรถบรรทุก/BUS จะช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
ต่อผู้ใช้ทางและก าหนดความเร็วช่องจราจรที่ 1,2,3,4 เป็น 80, 80, 120, 120 กม/ชม. ตามล าดับ 

(6) ทัศนคติด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การทราบอัตราความเร็วตามกฎหมายบน 
MOTORWAY เป็นอย่างดี ความเร็วเป็นสาเหตุส าคัญต่อการเกินอุบัติเหตุบน MOTORWAY ควรเพ่ิม/
ปรับปรุงความปลอดภัยบน MOTORWAY ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรควบคุมผู้ใช้ช่องจราจร
ฉุกเฉินให้ใช่ช่องทางปกติยกเว้นกรณีจ าเป็นตามกฎหมาย และควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพแถวคอย
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หน้าด่านเก็บเงินให้มีการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเห็นว่า MOTORWAY มีสภาพถนนที่สมบูรณ์ 
สามารถขับขี่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงบริการต่อผู้ใช้ทางอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับประชาชนทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวทั้งหมด 
 2) ด้านกฎหมายจ ากัดความเร็ว 

(1) การทราบกฎหมายจ ากัดความเร็วบน MOTORWAY พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
90 ทราบข้อกฎหมายและความเร็วที่จ ากัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ประเด็นที่ส าคัญคือมีถึงจ านวนร้อยละ 
59 ของจ านวนผู้ที่ตอบทราบความเร็วที่จ ากัดตามกฎหมายตอบความเร็วที่จ ากัดผิดไม่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย ทั้งนี ้เมื่อถามถึงมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับขับข่ีเร็วเกินก าหนด 

(2) การทราบอัตราค่าปรับส าหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนดทั้งนี้พบว่ามี
ผู้ทราบอัตราค่าปรับการขับขี่เร็วเกินกฎหมายก าหนด ร้อยละ 47 และไม่ทราบถึงนั่นแสดงให้เห็นถึง
การต้องเพ่ิมมาตรการให้ผู้ขับขี่ทราบเพ่ือที่จะตระหนักถึงบทลงโทษ 

3) ด้านรถบรรทุก/รถประจ าทาง 
(1) งานวิจัยยังได้พิจารณาประเด็นด้านรถใหญ่หรือรถบรรทุกเพ่ือสอบถามผู้ขับขี่ว่า

ทราบถึงปริมาณรถบรรทุกบนสายทางว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ขับขี่รับรู้ว่ามีปริมาณรถบรรทุก
มากถึงร้อยละ 79 

(2) ประเด็นเรื่องการขับขี่ในช่องจราจรต่าง ๆ นั้น จากการส ารวจ พบว่า ผู้ขับขี่ให้
ความเห็นว่าผู้ขับขี่ ร้อยละ 42 จะขับขี่ในช่องจราจรที่ซ้าย ช่องที่ 3 หรือช่องที่ 4 และร้อยละ 35 จะ
ขับข่ีในช่องจราจรที่ 1 หรือช่องจราจรที่ 2 และมีผู้ขับข่ีทุกช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่อยู่ร้อยละ 42 ทั้งนี้ 
การสอบถามผู้ขับขี่ได้เน้นถึงประเด็นที่ผู้ขับขี่ใช้ช่องจราจรใดมากเป็นพิเศษ ซึ่งบางรายแยกได้ว่าส่วน
ใหญ่ขับช่องทางใดมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้ถามถึงประเด็นรถบรรทุกหรือรถประจ าทางที่ขับขี่ในช่อง
จราจรขวาหรือช่องที่ 3 หรือช่องที่ 4 ว่าส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่หรือไม่ พบว่าจ านวนร้อยละ 
78 คิดว่าส่งผลต่อความปลอดภัยต่อรถคันอ่ืน และร้อยละ 22 ไม่คิดเช่นนั้นเพราะคิดว่ารถใหญ่
ดังกล่าวอยู่ช่องขวาจริงแค่บางช่วงเวลาแต่ขับขี่ช้าอาจไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยมาก 

(3) การจัดให้มีช่องทางส าหรับรถบรรทุก/รถโดยสารให้ขับช่องจราจรที่ 1 หรือ 2 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 เห็นด้วยที่ต้องการให้รถบรรทุก/รถโดยสารขับขี่ในช่องจราจรซ้ายหรือ
ช่องที่ 1 หรือ 2 เพ่ือความปลอดภัยของยานพาหนะคันอ่ืนและยังเป็นช่องจราจรรถที่ขับขี่ด้วย
ความเร็วต่ าตามกฎหมายก าหนดด้วย ทั้งนี้เมื่อถามถึงประเด็นให้มีช่องทางหรือป้ายแสดงให้รถบรรทุก
ขับข่ีในช่องจราจรซ้ายนั้นพบว่า ร้อยละ 92 เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ทางทุกประเภทยานพาหนะและทุกฝ่าย 

(4) ประเด็นเรื่องการแบ่งช่องจราจรในการขับขี่ในการแยกประเภทยานพาหนะและ
แยกประเภทความเร็วบนสายทาง พบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยในการติดตั้งป้ายจราจร/สัญลักษณ์ บน
พ้ืนทางส าหรับแบ่งประเภทยานพาหนะหรือความเร็วในการขับขี่ และร้อยละ 94 เห็นด้วยในประเด็น
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การก าหนดหรือแสดงความเร็วสูงสุดแต่ละช่องจราจรเพ่ือให้ผู้ขับขี่เห็นและเตือนให้ทราบตลอดระยะ
ช่วงเส้นทาง 

 5.3 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economy) ที่ส่งผลต่อกำรใช้
ควำมเร็ว 

ตำรำงที่ 3  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economy) ที่ส่งผลต่อการใช้
ความเร็วเฉลี่ยของผู้ขับขี่ 

ปัจจัย/ตัวแปร สถิติ ค่ำ Sig. ควำมสัมพันธก์ับควำมเร็วเฉลี่ย 

 เพศ Chi-Square 
Contingency  

40.210 
0.302 

.000 

.000 
เพศชายและหญิ งที่ ต่ างกันมี ผลต่ อ
ความเร็วเฉลี่ยที่ต่างกัน 

 อำยุ Chi-Square 
Spearman  

368.85 
-0.414 

.000 

.000 
อายุท่ีมากขึ้นจะใช้ความเร็ว 
เฉลี่ยต่ าลงกว่า 

 สถำนภำพกำรสมรส Chi-Square 
Contingency 

68.344 
0.382 

.000 

.000 
ผู้ขับขี่ที่มีครอบครัวหรือสมาชิก จะใช้
ความเร็วเฉลี่ยที่ต่ ากว่า 

 ระดับกำรศึกษำ Chi-Square 
Spearman  

118.627 
0.136 

.000 

.000 
ระดับการศึกษาสัมพันธ์กับความเร็ว
เฉลี่ยในการขับข่ี 

 ระดับรำยได้  Chi-Square 
Spearman  

147.554 
-0.010 

.000 

.000 
ระดับรายได้สัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยใน
การขับขี ่

 อำชีพ  Chi-Square 
Contingency 

256.702 
0.625 

.000 

.000 
อาชีพสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยในการ
ขับข่ีมาก (ค้าขาย/รับจ้าง) 

ประเภทยำนพำหนะ Chi-Square 
Contingency 

420.613 
0.716 

.000 

.000 
ประเภทรถส่งลต่อความเร็วเฉลี่ยในการ
ขับข่ี (เก็ง/กระบะ) 

ประสบกำรณ์กำรขับขี ่ Chi-Square 
Spearman  

194.403 
-0.171 

.000 

.000 
ประสบการณ์ ก ารขั บขี่ ยิ่ งสู งยิ่ ง ใ ช้
ความเร็วเฉลี่ยต่ าลง 

หมำยเหตุ: ปัจจัยทดสอบสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตำรำงที่ 4  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economy) ที่ส่งผลต่อการใช้

ความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่ 
ปัจจัย/ตัวแปร สถิติ ค่ำ Sig. ควำมสัมพันธก์ับควำมเร็วสูงสุด 

 เพศ Chi-Square 
Contingency  

26.574 
0.250 

.000 

.000 
เพศชายและหญิงที่ต่างกันมีผลต่อ
ความเร็วสูงสุดที่ต่างกัน 

 อำยุ Chi-Square 
Spearman  

288.426 
-0.383 

.000 

.000 
อายุท่ีมากขึ้นจะใช้ความเร็ว 
สูงสุดต่ าลงกว่า 

 สถำนภำพกำรสมรส Chi-Square 
Contingency 

51.788 
0.339 

.000 

.000 
ผู้ขับขี่ที่มีครอบครัวหรือสมาชิก   
จะใช้ความเร็วสูงสุดที่ต่ ากว่า 
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ปัจจัย/ตัวแปร สถิติ ค่ำ Sig. ควำมสัมพันธก์ับควำมเร็วสูงสุด 

 ระดับกำรศึกษำ Chi-Square 
Spearman  

172.013 
0.048 

.000 

.000 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ าสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ 

 ระดับรำยได้  Chi-Square 
Spearman  

173.259 
-0.103 

.000 

.000 
ระดับรายได้สัมพันธ์กับความเร็ว
สูงสุดในการขับข่ี 

 อำชีพ  Chi-Square 
Contingency 

193.397 
0.571 

.000 

.000 
อาชีพสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดใน
การขับขี่มาก (ค้าขาย/รับจ้าง) 

ประเภทยำนพำหนะ Chi-Square 
Contingency 

211.254 
0.716 

.000 

.000 
ประเภทรถส่งลต่อความเร็วสูงสุด
ในการขับขี่ (เก็ง/กระบะ) 

ประสบกำรณ์กำรขับขี ่ Chi-Square 
Spearman  

217.318 
-0.109 

.000 

.000 
ประสบการณ์การขับขี่ยิ่งสูงยิ่งใช้
ความเร็วสูงสุดต่ ากว่า 

หมำยเหตุ: ปัจจัยทดสอบสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
 จากการศึกษาปัจจัยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economy) ที่อาจส่งผลต่อการใช้
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่  พบว่า เพศ อายุสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้ อาชีพ ประเภทยานพาหนะ และประสบการณ์การขับขี่ มีความสัมพันธ์กับการใช้
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่ดังตารางที่ 3 และ 4 โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลจะน าไปสู่
การเข้าใจและพุ่งเป้าหมายในการหามาตรการป้องกันหรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดความเร็ว
ได้ โดยผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ความเร็วสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ โดยเพศชายแลหญิงที่ต่างกัน
มีผลต่อความเร็วสูงสุดที่ต่างกัน อายุที่มากขึ้นจะใช้ความเร็วสูงสุดต่ าลงกว่า ผู้ขับขี่ที่มีครอบครัวหรือ
สมาชิกจะใช้ความเร็วสูงสุดที่ต่ ากว่า ระดับการศึกษาสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขับขี่ ระดับ
รายได้สัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขับขี่ อาชีพสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขับขี่มาก (ค้าขาย/
รับจ้าง) ประเภทรถส่งลต่อความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (เก๋ง/กระบะ) ประสบการณ์การขับขี่ยิ่งสูงยิ่งใช้
ความเร็วสูงสุดต่ า 
 

6. กิตกรรมประกำศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และเจ้าหน้าที่ส าหรับการสนับสนุนใน

การรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณคณะบุคลากรกรมทางหลวง ทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงในการท าวิจัยนี้ 
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลสัตว์
เอกชน ในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 

ภัทรวรรณ ลิมปสันติศิลป์* 

     บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ ยงสัตว์ เลี้ ยงชนิดพิ เศษในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร                 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือเก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากรที่
เข้าถึงได้ คือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่พาสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 
ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์ โรงพยาบาลสัตว์ขวัญค า  
โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์สี่ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรนวมินทร์ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 180 คน โดยใช้การแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการ
แจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีความคิดเห็นต่อระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพบริการมีความส าคัญกับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
หากพิจารณาประเด็นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ประเด็นแรก ดังนี้    
สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ  การวินิจฉัยโรค
ได้ถูกต้องแม่นย า  

ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษ พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจ า คือแล้วแต่อาการ
ของสัตว์เลี้ยง โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด 
โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาเกี่ยวข้อง คือ เวลา 16.21-20.00 น. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมา

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: pattarawan.lim @stu.nida.ac.th 
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รับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีสาเหตุที่น าสัตว์เลี้ยง
มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพ่ือรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง และส่วนใหญ่
รู้สึกประทับใจบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ พบว่าคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความรู้สึก
หลังจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีกในอนาคต 

 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการบริการ การตัดสินใจ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์เอกชน  

 
1. บทน ำ 
 ปัจจุบันในสังคมเมืองคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนมากขึ้นโดยที่คนมีการเลือกชนิดของ
สัตว์เลี้ยง เพ่ือตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันหรือเลือกชนิดสัตว์เลี้ยง
ตามค่านิยมกระแสทางสังคมที่เกิดข้ึนใหม่ ท าให้พบว่ามีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์แปลก 
(Exotic pet) เพ่ิมมากขึ้นจากอดีตที่นิยมเลี้ยงเพียงกลุ่มสุนัขและแมว จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในเรื่องที่คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนมากขึ้น ท าให้ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มูลค่าตลาดรวม
สัตว์เลี้ยงมีมูลค่าอยู่ที่  29,300 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนธุรกิจ
โรงพยาบาลสัตว์มีมูลค่าอยู่ที่ 9,300 ล้านบาท เติบโตขึ้นอีกร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา  

ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นมีผลมาจากจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 ภายใน 5 ปีโดยมีสัดส่วนสัตว์เลี้ยงปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ กลุ่มสุนัขร้อยละ 62 กลุ่ม
แมวร้อยละ 23 กลุ่มสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษร้อยละ 15 (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, 2560) 

แนวโน้มสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่มีเพ่ิมมากขึ้นจากข้อมูลปริมาณงานรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 5 อันดับแรกของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่เข้ารับการรักษา  ดังนี้ 
กระต่าย สัตว์ฟันแทะ นกเลี้ยงและนกสวยงาม ชูการ์ไกลเดอร์ และสัตว์เลื้อยคลาน (เกษตร สุเตชะ, 
2560) 

จากข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษซึ่งผลการศึกษาจะสามารถน าไปใช้วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์

เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของปัจจัยด้านคุณภาพบริการกับเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  

Parasuraman, et.al. (1988) ให้ความหมายคุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถใน
การให้บริการของพนักงานตามมาตรฐานและเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังได้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งวัด 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการ
รู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ 

ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่าในการตัดสินใจใช้
บริการหรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลข่าวสารหรือ
ข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้รับบริการได้รับรู้ได้ 2 วิธีได้แก่ 
ประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม องค์ประกอบที่  2 เครื่องหมายการค้าท าให้
ผู้รับบริการได้นึกถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ องค์ประกอบที่ 3 เจตคติหรือท่าทีหรือ
ความรู้สึกของผู้รับบริการต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ และองค์ประกอบที่ 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น แล้วจึงแสดงเป็นพฤติกรรมการ
ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคจะประกอบได้ด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ ความ
ต้องการ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ อิทธิพล
จากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นอกจากนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาว่า  ตนเองนั้นมีความ
ต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องใช้สินค้าหรือการบริการนั้น  

2. การแสวงหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการประกอบการตัดสินใจ 
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3. การประเมินทางเลือก การประเมินข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการที่ได้มาจากการ
แสวงหาแล้วน ามาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบ เพ่ือหาทางเลือกที่ตนคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นเหมาะสม
กับตนเองที่สุด 

4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อประเมินทางเลือกแล้วผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือบริการที่
เหมาะสมกับตนเองหรือชอบมากที่สุดแต่ก็จะมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภคได้ คือ ทัศนคติของบุคคลอื่นและสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) การที่ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการมาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ดีแค่ไหน ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ก็จะเกิดความภักดีต่อ
ตราสินค้าซึ่งท าให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมากข้ึน หรือซื้อเป็นประจ า 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 219) สรุปว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อ โดยในกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะประกอบไปด้วย 
5 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  แสดง 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มำ: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) 

 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและแนวคิดด้านบริการและ
คุณภาพการบริการ ผู้วิจัยรวบรวมปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย         
ตัวแปรอิสะ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ 
ส่วนตัวแปรตามได้แก่การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ย ง
ชนิดพิเศษ สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 2 
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ภำพที่ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
       ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรที่เข้าถึงได้ 
คือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่พาสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน ดังต่อไปนี้ 
โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์ โรงพยาบาลสัตว์ขวัญค า โรงพยาบาล
สัตว์สัตวแพทย์สี่ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรนวมินทร์ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่ องจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงจึงค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Cochran ได้ขนาดตัวอย่าง 
384 คนซึ่งผู้วิจัยจะใช้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น    
ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาให้กลุ่มตัวอย่างที่ เลือกให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Purposive sampling) โดยเลือกเฉพาะเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษท่ีเลี้ยงสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota sampling) โดยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 200 คน กลุ่ม
คนเลี้ยงสัตว์ปีก 100 คน กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 100 คน โดยศึกษาจากประชากรที่เข้าถึงได้
ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 5 แห่ง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ 0.961 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
น าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์
ไคสแควร์ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

 
 
5. ผลกำรศึกษำ  

คุณภำพกำรบริกำร (Service Quality) 

-  ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
-  ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
-  การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
-  การให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ 
-  การรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ 

 
กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร    

โรงพยำบำลสัตว์เอกชน 
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            เนื่องจากข้อจ ากัดของระยะเวลาในการวิจัยและประชากรที่ศึกษามีจ านวนน้อยประกอบกับ
มีการกระจายตัวค่อนข้างสูง ท าให้ผู้วิจัยมีกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 180 คนประกอบด้วย
เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม จ านวน 125 คน เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
กลุ่มสัตว์ปีก จ านวน 30 คน เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 25 คน จากการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
         5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 135 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีสถานภาพโสด 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี 138 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.11 มีระดับรายได้ 15,001-30,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ พบว่า เจ้าของสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษมีความคิดเห็นต่อระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการพบว่าทุกปัจจัย
เป็นปัจจัยที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดังนี้  ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.47 และ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 

หากพิจารณาประเด็นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญมากท่ีสุด พบว่า ประเด็นที่
มีผลต่อการตัดสินใจด้านคุณภาพบริการในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเกือบทุก
ประเด็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญมากที่สุด ยกเว้นประเด็นการรับบริการมีความ
รวดเร็ว ไม่รอนานที่ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจในระดับมาก          
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.15 ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญมากท่ีสุด 5 
ประเด็นแรก (เรียงล าตับตามค่าเฉลี่ยของระดับการให้ความส าคัญจากมากไปน้อย) สามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดังนี้ สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ค่าเฉลี่ย 4.75 การบริการทางการแพทย์
มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.69 การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย า ค่าเฉลี่ย 4.67 บริการบุคลากรทาง
การแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และการบริการที่สามารถให้ความไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ย 4.65 ความพร้อม
และความเต็มใจที่จะให้บริการค่าเฉลี่ย 4.56 

 
 
 

ตำรำงท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชน 
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คุณภำพกำรบริกำรที่มีผลกับกำรตัดสินใจ ค่ำเฉลี่ย S.D. 

ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร 4.47 - 
1. บริการบุคลากรทางการแพทยม์ีความเช่ียวชาญ 4.65 0.60 

2. เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมและทันสมยั 4.51 0.67 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบเพยีงพอต่อความต้องการ 4.39 0.71 
4. สิ่งแวดล้อมของการบริการเหมาะกับสัตวเ์ลี้ยงชนิดพิเศษ 4.32 0.82 
ด้ำนควำมเชื่อถือไว้วำงใจได้ 4.63 - 
5. การบริการทางการแพทยม์ีความน่าเชื่อถือ 4.69 0.57 

6. การบริการมีมาตรฐานเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ 4.52 0.68 
7. การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย า 4.67 0.59 
8. การบริการทีส่ามารถให้ความไว้วางใจได ้ 4.65 0.58 
ด้ำนกำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำร 4.34 - 

9.  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 4.32 0.77 
10. ผู้รับบริการไดร้ับความสะดวกจากการมาใช้บริการ 4.33 0.81 
11. การรับบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนาน 4.15 0.89 

12. ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 4.56 0.68 
ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อผู้รับบริกำร 4.55 - 

13. สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา 4.75 0.51 
14. การให้บริการมีความเท่าเทียม 4.54 0.70 

15. การติดต่อหรือสื่อสารมีประสทิธิภาพ 4.42 0.75 
16. ผู้ให้บริการตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการด้วยความสภุาพ  4.47 0.73 

ด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจในผู้รับบริกำร 4.50 - 
17. ความเอื้ออาทรและมีน้ าใจจากผู้ให้บริการ 4.47 0.70 
18. การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ  4.55 0.68 
19. ความเต็มใจในการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ 4.54 0.68 
20. ความเข้าใจในความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการสามารถจดจ ารายละเอียด
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี 

4.44 0.69 

 
5.3 ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงชนิดพิเศษโดยการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ที่พาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนและเกิดความประทับใจพบว่าเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชน 154 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.56 โดยมีประเภทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่น ามารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ กระต่าย นกสวยงาม และชูการ์ไกลเดอร์ และคิดเป็นสัดส่วนกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
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ด้วยนม : กลุ่มสัตว์ปีก : กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 5 : 1 : 1 มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนต่อครั้ง 1,001-2,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 วันที่ไปรับบริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจ า คือแล้วแต่อาการของสัตว์เลี้ยง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.22 โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากท่ีสุด โดยไม่มี
ปัจจัยอ่ืนมาเกี่ยวข้อง คือเวลา 16.01-20.00 น. จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง จ านวน 136 คน      
คิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนโดยยใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 57.22 มี
สาเหตุที่น าสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพ่ือรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์
เลี้ยง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 87.22 หลังจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีความรู้สึก ประทับใจ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และใน
อนาคตจะพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีก จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.11 

5.4 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ดังตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในประเด็นดังต่อไปนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์พร้อมและทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ คือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ คือ ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ      
ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการคือความเต็มใจในการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ 

คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านความรู้สึกหลังจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในประเด็น
ดังต่อไปนี้ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรค
ได้ถูกต้องแม่นย า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ คือ การรับบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนาน     
ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการคือ ความเอ้ืออาทรและมีน้ าใจจากผู้ให้บริการ 

คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีกในอนาคต คือ ประเด็น
ดังต่อไปนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ บริการบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบเพียงพอต่อความต้องการ สิ่งแวดล้อมของการบริการเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้
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ถูกต้องแม่นย า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ คือ การรับบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนาน     
ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ คือ สัตวแพทย์มี
ความเชี่ยวชาญในการรักษา ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ คือ ความเอ้ืออาทรและมีน้ าใจจาก
ผู้ให้บริการ การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ 

คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนต่อครั้ง ยกเว้น ประเด็นความ
เอ้ืออาทรและมีน้ าใจจากผู้ให้บริการ และการเอาใจใส่จากผู้ให้บริการที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์
เอกชน 

คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ ยกเว้น ประเด็นการ
รับบริการมีความรวดเร็ว การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย า
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์
เลี้ยงมารับบริการ 

คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชนก่อนเลือกใช้บริการยกเว้นประเด็นมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบเพียงพอกับความต้องการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชนก่อนการเลือกใช้บริการ 

คุณภาพการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่
ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจ า และสาเหตุที่น าสัตว์เลี้ยงมารับบริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 

 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 2  ตารางแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลสัตว์ เอกชนในกลุ่มคนเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงชนิดพิ เศษในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในด้านผู้ที่มีอิทธิพลมากสุดในการตัดสินใจ ความรู้สึกหลังมารับบริการ 
และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการอีกในอนาคต ดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงการสรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 

-  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
*  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ 15,001-30,000 บาท  

6.2 สรุปปัจจัยเกี่ยวกับด้านคุณภาพการบริการ พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีความ
คิดเห็นต่อระดับ การตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการพบว่าทุกปัจจัยเป็นปัจจัยที่เจ้าของ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจใน
ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และหากพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่าปัจจัยที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก    
เรียงล าตับตามค่าเฉลี่ยของระดับการให้ความส าคัญจากมากไปน้อย คือ สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญ
ในการรักษา การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย า บริการ
บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และการบริการที่สามารถให้ความไว้วางใจได้ ความพร้อม
และความเต็มใจที่จะให้บริการ  
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6.3 สรุปผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โดยการตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้นโดยการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่พาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน
และเกิดความ พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจ า คือแล้วแต่อาการ
ของสัตว์เลี้ยง โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด 
โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาเกี่ยวข้อง คือเวลา 16.21-20.00 น. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมา
รับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีสาเหตุที่น าสัตว์เลี้ยง
มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพ่ือรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง และส่วนใหญ่
รู้สึกประทับใจบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนและจะกลับมาใช้บริการอีก 

6.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ พบว่าคุณภาพการบริการที่มีผลกับการ
ตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความรู้สึกหลังจากพา
สัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนอีกในอนาคต  

6.5 ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปฏิบัติ คือ ผลการศึกษาสามารถน าไปวางแผนพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ ด้านคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ สามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เช่น     
ในเรื่องของเพ่ิมช่องทางการรับรู้ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  การสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลสัตว์ให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

6.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือเลือกกลุ่มประชากรที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้
หรือเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรและศึกษาปัจจัยที่ผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์เพ่ิมเติมในด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ผู้วิจัยอาจจะเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก เพิ่มเติมจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์  
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กรณีศึกษำควำมคิดเหน็ของประชำชนในชุมชนและผู้มีชื่อเสียงระดบัโลกต่อ
ธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรภัยพิบัติกับบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำง

ต่ำงประเทศ ในปฏิบัตกิำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง วนอุทยำนถ้ ำ
หลวง-ขุนน้ ำนำงนอน อ ำเภอแม่สำย จังหวดัเชียงรำย 

ภัทรนันต์ ภูธนะวิโรจน์* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อธรร
มาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย 3) เพ่ือศึกษาบทบาทความร่วมมือ
จากประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกากับทางการไทย ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายพร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีกับธรรมาภิบาลในการจัดการภัยพิบัติ 

วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในอ าเภอเมือง
เชียงราย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวน 400 คน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากข้อความผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 5 คน ซึ่ง
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อธรรมาภิบาล 6 หลักได้แก่  หลักนิติ ธรรม            
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ       
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก 1) 
หลักคุณธรรม เป็นการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติดี มีความเสียสละ รองลงมา
คือ 2) หลักความรับผิดชอบ การใส่ใจในปัญหาในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง 3) 
หลักการมีส่วนร่วม จากผู้ปฏิบัติงานจากต่างประเทศได้มีส่วนในการตัดสินใจแก้ปัญหาและเสนอ
แนวทาง 4) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิด

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: al_phmnkt@hotmail.com 
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ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง 5) หลักความ
โปร่งใส เป็นการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 
และ 6) หลักนิติธรรม เป็นการใช้อ านาจของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการภัยพิบัติด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สิ่งที่น่าสังเกตว่า ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ดูเหมือนมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในเชิงบวกต่อ
เหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งความกล้าหาญในการปฏิบัติภารกิจของผู้ปฏิบัติการ การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
สนับสนุน การใส่ใจและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความยึดมั่นในการท าความดี มุ่งมั่นและตั้งใจที่
จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานความร่วมมือของหน่วยงานไทยและนานาชาติที่ท างานอย่างไม่
รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีน้ าใจ อดทนและเสียสละ เกิดเป็นสายใยแห่งมนุษยชาติ
จากผู้คนทั่วโลก จนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ าหลวงส าเร็จได้ด้วยดี ซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าปฏิบัติการครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วโลก เกิดเป็นความร่วมมืออย่างไร้พรหมแดนเป็น
ครั้งแรกของโลก 

ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความร่วมมือจาก 3 ประเทศ ได้แก่ 
อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาร่วมในปฏิบัติการ ได้อุทิศ
ตัวเข้าร่วมในปฏิบัติการ แสดงถึงความเสียสละ การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่างกระตือรือร้นด้วยความ
สมัครใจ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มุมานะ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพ้ืนฐานของศีลธรรม     
มีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมวางแผนการ
ท างาน มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานไทย ให้เจ้าหน้าที่มี
ความช านาญขั้นสูงสุดเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง   

ข้อเสนอแนะส าคัญที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 1) ควรจัดท าแบบอย่างการท างานและลักษณะ
ของผู้น า มีเป้าหมายชัดเจน วางแผนรัดกุมรอบด้าน ทั้งยังไม่ทิ้งทุกความเป็นไปได้ 2) ควรจัดท าแผน
ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และท าแผนการประเมินความเสี่ยงของสถานที่ท่องเที่ยว 3) ควรมี
การฝึกซ้อมการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ 4) ควรมีการจัดระบบข้อมูล และรวบรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เพ่ือให้สามารถรับมือแก้ปัญหาและบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 
และสร้างฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ 
และมีการส ารวจและจัดท าแผนที่ถ้ าอย่างเป็นระบบ 

 
ค ำส ำคัญ: ปฏิบัติการถ้ าหลวง หลักธรรมาภิบาล ความร่วมมือจากต่างประเทศ 
 

1. บทน ำ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิด

อันตรายและเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลาย
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สาเหตุ เช่น ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นบนผิวโลก เช่น การเกิดแผ่นดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า และภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นใน
บรรยากาศ เช่น วาตภัย ภาวะโลกร้อน ลูกเห็บ ฟ้าผ่า เป็นต้น ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภัย
พิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่าง ๆ จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีการเฝ้าระวัง
และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมการรับมือพิบัติภัยที่เกิดขึ้น แต่ภัย
พิบัติทางธรรมชาติยังสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงและคาดการณ์อย่างแม่นย าได้ ดังนั้นสิ่งที่สามารถ
ท าได้ คือ เตรียมความพร้อมรับมือ และศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการด าเนินงาน ความร่วมมือของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 13 
ชีวิต ติดภายในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เหตุการณ์ เกิดขึ้นระหว่างวันที่  23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2561 
ประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น 12 คนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน เหตุการณ์เริ่มขึ้น
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ได้ชักชวนกันขี่จักรยานไปส ารวจ
บริเวณถ้ าหลวง ภายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ไม่สามารถกลับออกมาได้และขาดการ
ติดต่อ เนื่องจากในขณะนั้นมีฝนตกหนัก ท าให้น้ าฝนไหลเข้าท่วมเส้นทางภายในถ้ าและท่วมปิด
ทางเข้าออก จึงท าให้ทั้ง 13 คนออกมาไม่ได้ โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาทันทีตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 
2561 มีการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่และวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นการค้นหาภายในถ้ าเป็นครั้งแรก 
พบว่าระดับน้ าภายในถ้ าที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อากาศข้างในมีความชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท เจ้าหน้าที่
ประสานจึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีล ได้ส่งทีมประดาน้ าชุด
แรกเข้าไป เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตั้งแต่เที่ยงคืน เริ่มมีการค้นหาจากหลายหน่วยงานทั้งของ
ทหารและต ารวจ แต่ก็ต้องถอนก าลังออก เนื่องจากปริมาณน้ าสูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย ตั้งแต่เช้าวัน
อังคารที่ 26 มิถุนายน เริ่มค้นหาอีกครั้ง โดยมีเครื่องสูบน้ าเข้ามา ขณะเดียวกันก็ส ารวจภายนอกถ้ า 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน ฝนยังคงตกต่อเนื่อง ทีมกู้ภัยจ านวน 3 คน จากองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยติด
ถ้ า (Derbyshire Cave Rescue Organization: D.C.R.O.) จากประเทศอังกฤษมาถึงบริเวณถ้ าหลวง 
และในที่สุดวันที่  2 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.38 น. นักประดาน้ าชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบ
ผู้รอดชีวิตทั้ง 13 คน บริเวณบนเนินนมสาว เลยจากหาดพัทยาไป 400 เมตร โดยอยู่ห่างจากปากถ้ า 
4 กิโลเมตร ผู้พบคือริชาร์ต สแตนตัน และจอห์น โวลันเธน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการแนว
หน้าเพ่ือวางเส้นน าทางในถ้ าส าหรับทีมหน่วยซีล และทีมกู้ภัยนานาชาติ เส้นทางที่จะเข้าถึงมีน้ าท่วม
ขังหลายจุด บางช่วงแคบมาก บางช่วงกระแสน้ าไหลเชี่ยวและทัศนวิสัยเท่ากับศูนย์ การเดินทางเข้าไป
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ในถ้ าใช้เวลาหลายชั่วโมง แม้จะเป็นนักประดาน้ าที่มีประสบการณ์ จากข้อมูลของหน่วยซีลรายงานว่า
การเข้า-ออกถ้ าใช้เวลาถึง 11 ชั่วโมง เป็นขาเข้า 6 ชั่วโมง และขาออก 5 ชั่วโมง เริ่มปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ าในวันที่  8 กรกฎาคม 2561 โดยมีทีมผู้ เชี่ยวชาญด าน้ าจาก
ต่างประเทศ 13 คนและหน่วยซีล 5 คน มีเจ้าหน้าที่ด าน้ าเข้าร่วมปฏิบัติการทั้ งหมด 90 คน          
ในจ านวนนี้เป็นนักด าน้ าจากต่างชาติ 50 คน จนวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สามารถช่วยชีวิตได้ครบ
ทั้ง 13 คน  

ปฏิบัติการนี้เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การด าน้ า การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์      
นักปีนเขา ต ารวจ ทหารและจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การปฏิบัติการที่ถ้ า
หลวงในครั้งนี้ มีทีมช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายหลายทีมงานที่มาร่วมมือกัน
ท างาน นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและเอาใจช่วยจากคนทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมาก ส านักข่าว
ต่างประเทศเข้ามาติดตามเสนอข่าวสารและรายงานสดภารกิจครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นส านัก
ข่าว BBC CNN Aljazeera และ ABC จึงเกิดค าถามว่า ท าไมถึงกลายเป็นประเด็นที่สนใจจากทั่วโลก 
ทั้งท่ีประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจและมีบทบาทส าคัญในเวทีโลกมาก เป็นปฏิบัติการนี้มีความ
ยากล าบากและแทบจะเป็นไปได้ยากถึงขั้นเรียกได้ว่า Mission Impossible ปฏิบัติการครั้งนี้ส าเร็จได้
เกิดจากหลายด้าน ทั้งจากการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น า และที่ส าคัญ
ความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากนานาประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ครั้ง
แรกของโลกที่ เข้าร่วมปฏิบัติการนี้กว่า 20 ประเทศ ทั้ งองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ า 
(Derbyshire Cave Rescue Organization: D.C.R.O.) จากประเทศอังกฤษ หน่วยกู้ภัยเวียงจันทน์ 
1623 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร. ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์จากประเทศ
ออสเตรเลียและทีมช่วยเหลือจากประเทศอ่ืน ๆ ท างานร่วมกันเป็นครั้งแรก จนเรียกได้ว่า "การเฉลิม
ฉลองของมนุษยชาติ (a celebration of humanity)” (Jessica Tait, 2018) ซึ่งถ้าการปฏิบัติการ
ครั้งนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ ทั้งทางด้านบุคลากร ข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และความร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติการครั้งนี้คงยากจะไม่ส าเร็จและไม่อาจสามารถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้  

หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารการปกครองและแนวทางในการปฏิบัติ ที่มุ่งประโยชน์
สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม (ปธาน สุวรรณมงคล , 
2558) นอกจากนี้ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กระบวนการไม่ได้อยู่เพียงการบริหารและความสัมพันธ์
ภายในประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ในเวที
โลกจนเกิดเป็น “ธรรมาภิบาลโลก” ขึ้น (ขจิต จิตตเสวี, 2557) ในการค้นคว้าวิจัยอิสระนี้จึงศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและประชาชนในชุมชนต่อหลักธรรมมาภิบาลกับการจัดการภัย
พิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อธรรมาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศ

ไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 
13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติด อยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2.3 เพ่ือศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สหรัฐอเมริกากับทางการไทย ในปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายพร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
ในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี กับธรรมาภิบาลในการ
จัดการภัยพิบัต ิ
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง         

โดยก าหนดขอบเขตโดยศึกษาบูรณาการจากหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542: 3-4) และบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการถ้ าหลวง        
โดยเจาะจง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา          
การก าหนดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้น ได้แก่ 
แนวคิดการบริหารงานตามธรรมาภิบาล แบ่งเป็น 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม        
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นความคิดเห็น
ของประชาชนในชุมชนต่อธรรมาภิบาลในการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย และตัวแปรตาม คือ ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี 

จากตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ได้จากการวิจัย สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการ

วิจัยดังภาพที่ 3.1 
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้  1) วิธีวิจัยเชิงพรรณา โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อธรรมาภิบาล
ของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย และผู้วิจัยท าการ
เก็บข้อมูลจากบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ าหลวงจากเอกสารวิชาการ  
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จ านวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) วิธีวิจัยเชิงพรรณา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่บริเวณใกล้ถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และเป็นเส้นทางหลักที่ใช้
ในการเดินทางเพ่ือช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดถ้ าหลวง จากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปยังถ้ าหลวง          
มีประชากรในอ าเภอเมืองเชียงราย 106,876 คน ประชากรในอ าเภอแม่จัน 69,950 คน และ
ประชากรในอ าเภอแม่สาย 66,171 คน รวมประชากรทั้งสามอ าเภอมีจ านวน 242,997 คน เนื่องจาก
มีจ านวนประชากรมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ค านวณได้เท่ากับ 400 คน จึงใช้จ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด เพ่ือ
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากขนาดของตัวอย่างแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS 
Statistics 24 โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมาเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ธรรมำภิบำล 6 หลัก 
• หลักนิติธรรม 
• หลักคุณธรรม 
• หลักความโปร่งใส  
• หลักความรับผิดชอบ 
• หลักความมีส่วนร่วม 
• หลักการความคุ้มค่า 

 
 

 
 
 
 

 

ปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำอะคำเดม่ีแม่
สำย ในมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

• บุคลากรและความเชี่ยวชาญ 
• อุปกรณ์และเครื่องมือ 
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จากนั้นการแปลความหมายของข้อมูลและการเสนอผลของข้อมูลใช้วิธีการเสนอสถิติเชิงพรรณาและ
การวิเคราะห์ตามหัวข้อเรื่องเฉพาะ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ต่อการจัดการ
ภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัด
เชียงราย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทสัมภาษณ์ ข้อความจากสื่อออนไลน์ จ านวน 5 คน และ
เก็บข้อมูลจากบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ าหลวงจากเอกสารวิชาการ 
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสารราชการ จ านวน 3 ประเทศ 
ได้แก่ 1) ประเทศอังกฤษ 2) ประเทศออสเตรเลีย 3) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือประกอบงานวิจัย 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 รวม
เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และ

เป็นเพศชายจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยที่สุดมี
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 0 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.30 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ
น้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ลูกจ้างและรับจ้าง มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 รองลงมามีอาชีพรับราชการ มีจ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และน้อยที่สุดมีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท มีจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือน 30,000 -50,000 บาท มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยที่สุดมีรายได้
ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 

4.2 ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนในอ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอแม่จัน และอ ำเภอแม่
สำย จังหวัดเชียงรำยต่อธรรมมำภิบำลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนำนำชำติต่อกำรจัดกำรภัย
พิบัติในมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ ำหลวง 
จังหวัดเชียงรำย 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาธรรมมาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทย
และนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 
ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย ธรรมาภิบาล 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
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คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อธรรมมาภิบาลของหน่วยกู้ภัย
ประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง  

ธรรมำภิบำลของหน่วยกูภ้ัยประเทศไทยและ
นำนำชำติกับมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ ำหลวง 

ระดับควำมคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านหลักคุณธรรม 4.4744 0.48679 มากที่สุด 

ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.4050 0.54816 มากที่สุด 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.3569 0.53304 มากที่สุด 

ด้านหลักความคุ้มค่า 4.2369 0.62677 มากที่สุด 
ด้านหลักความโปร่งใส่ 4.1669 0.60734 มาก 
ด้านหลักนิติธรรม 4.1575 0.56850 มาก 

รวม 4.2996  มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมมาภิบาลของหน่วยกู้ภัย

ประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.2996 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
1) ด้านหลักคุณธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4774 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48679 2) ด้านหลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.4050 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54816 3) ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3569 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53304 4) ด้านหลักความ
คุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.2369 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62677 
5) ด้านหลักความโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1669 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60734 และ 6) ด้านหลักนิติธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.1575 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56850 

4.3 ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง มีจ านวนรวม 36 คน โดยน า
ข้อเสนอแนะมาสรุปและเรียงล าดับข้อที่มีการเสนอมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด จ านวน 8 ข้อ ได้ดังนี้  
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  1) ควรจัดท าแบบอย่างการท างานและลักษณะของผู้น าที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายชัดเจน 
วางแผนรัดกุมรอบด้าน มีผู้เสนอจ านวน 6 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด 
   2) ควรจัดท าแผนช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และท าแผนการประเมินความ
เสี่ยงของสถานที่ท่องเที่ยว มีผู้เสนอจ านวน 6 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด 

   3) ควรมีการฝึกซ้อมการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ  มีผู้เสนอ
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากท่ีสุด 

4) ควรมีการถอดบทเรียนที่ส าคัญทั้งต่อประเทศไทยและโลกท่ีจะต้องเรียนรู้ในหลาย
ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การวางแผน การร่วมมือกันท างานแบบ
บูรณาการท างานเป็นทีมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การมีน้ าใจไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความ
เสียสละ อดทน กล้าหาญ ระดมสรรพก าลังจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และเทคนิคอุปกรณ์
เครือ่งมือในการปฏิบัติงาน มีผู้เสนอจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากที่สุด 

5) ควรมีการจัดระบบข้อมูล และรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะ
สามารถรับมือ แก้ปัญหาและจัดการในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที  และสร้างฐานข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีผู้เสนอจ านวน 5 คน ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากที่สุด 

6) ควรมีการส ารวจและจัดท าแผนที่อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการส ารวจถ้ าทั่ว
ประเทศ และมีแบบแผนการกู้ภัยภายในถ้ า เพราะประเทศไทยไม่เคยเกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ถ้ าในลักษณะแบบนี้มาก่อน มีผู้เสนอจ านวน 4 คน 

7) มีการบรรจุเนื้อหาวิชาเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเอาตัวรอดในกรณีเกิดภัย
พิบัติประเภทต่าง ๆ เช่น การเอาตัวรอดเมื่อเกิดสึนามิ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก 
และติดภายในถ้ า เป็นต้น มีผู้เสนอจ านวน 3 คน 

8) การจัดการสื่อและการประชาสัมพันธ์ ควรให้มีการน าเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง
ตามหลักความโปร่งใส มีผู้เสนอจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอน้อยที่สุด 

4.4 สรุปผลกำรเก็บข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับของโลก  
จากข้อความการแสดงความคิดเห็นของนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร 

กล่าวถึง ผู้ร่วมในภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทุกคนมีความกล้าหาญ
ในการท าภารกิจ จากข้อความการแสดงความคิดเห็นของนางแคทรีน ยาคอบสดอททรี นายกรัฐมนตรี
ไอซ์แลนด์ กล่าวถึงยึดถือ ความหวังและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความมีน้ าใจ ความเสียสละ และ
มีความกล้าหาญ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความเป็นห่วงเพ่ือนมนุษย์ จากข้อความการแสดงความ
คิดเห็นของนายลี เซียน หลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวถึง ความเป็นผู้น าที่แข็งแกร่ง มีคุณธรรม 
บุคลากรที่ท างานในปฏิบัติการครั้งนี้ท างานมีความอดทน เสียสละ และมีการให้โอกาสให้บุคลากรหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  โดยการ
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ประสานความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับทีมกู้ภัยนานาชาติที่ท างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จากค า
กล่าวของนายมัลคอม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในพิธีมอบเหรียญกล้าหาญเชิดชูเกียรติแด่
ทีมกู้ภัยชาวออสเตรเลีย กล่าวถึง ความกล้าหาญอย่างไม่เห็นแก่ตนเอง และมีความเป็นมืออาชีพ        
มีความมุ่งมั่น มีความรักจนเกิดเป็นสายใยแห่งมนุษย์ชาติจากผู้คนนานาประเทศ  ทุกคนมุ่งมั่นและ
ตั้งใจที่จะท าสิ่งเดียวกัน ก็คือการน าตัวทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัย  และความเสียสละของจ่า
เอกสมาน กุนัน อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบท าลายใต้น้ าจู่โจม อาสาสมัครที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการใน
ครั้งนี้ ความไม่นิ่งดูดายต่อเพ่ือนมนุนย์ ความเป็นผู้น าที่โดดเด่น มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ และไม่เคยท้อถอย ด าเนินปฏิบัติการช่วยชีวิตเพ่ือนร่วมโลก ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนทั่วโลกที่ได้ร่วมติดตามเหตุการณ์อย่างใจจดจ่อ มีการวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบ และมีการ
ฝึกซ้อมก่อนจะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากถ้ าจริง ท างานร่วมกันทีละขั้นตอนอย่างใส่
ใจระมัดระวัง ในที่สุดทีมหมูป่าและโค้ชของเขาก็ได้รับการช่วยเหลือออกมา เป็นปฏิบัติการร่วมกับทีม
จากประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกนานาประเทศ 
นับเป็นการท างานร่วมกันในระดับนานาชาติที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง ทีมกู้ภัยของประเทศไทยที่
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และได้รับความสนับสนุนจากทั้งคนไทยและต่างประเทศ และมี
ข้อแนะน า คือ หากผู้น าในระดับโลกสามารถท างานร่วมกันได้เช่นนี้ได้ จะส่งผลดีอย่างมากต่อโลกของ
เรา จากค าแถลงการณ์บนเฟสบุ๊คส่วนตัวของ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย    
ผู้ร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย กล่าวถึง ความพยายามและความเสี ยสละของผู้ปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังยึดหลักคุณธรรมที่ดีงามในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ โดยการส่งสารไปยังทั่ว
โลก เพื่อขอความช่วยเหลือและการเริ่มภารกิจกู้ภัยอย่างจริงจัง มีการช่วยเหลือทีมสนับสนุนทั้งอาหาร 
การสื่อสาร และที่ส าคัญทีมงานที่ท างานขุดเจาะ และสูบน้ าที่ท างานตลอดเพ่ือให้ระดับน้ าในถ้ าลดลง 
จนสามารถเริ่มภารกิจด าน้ าได้ มีจิตใจที่ดีงามเพ่ือช่วยเหลือ 13 ชีวิต เห็นได้จากการที่มนุษย์พยายาม
ต่อสู้กับธรรมชาติ ท่ามกลางน้ าหลากช่วงมรสุม ทั้งทีมปีนหน้าผาในพื้นที่ก็ท าหน้าที่ค้นหาปล่องถ้ าอ่ืน 
ๆ ที่อาจเป็นทางออกจากถ้ า ทีมเจาะบาดาลก็พยายามที่จะเจาะผ่านหินเกือบ 1 กิโลเมตร เพ่ือให้ถึง
บริเวณที่เด็กอยู่ รวมเจ้าหน้าที่หน่วยซีลที่คอยดูแลทีมหมูป่า ซึ่งถือได้ว่าตกอยู่ในอันตรายพอ กับเด็ก  
และที่ส าคัญบุคคลที่เสียสละครั้งยิ่งใหญ่ในเหตุการณ์นี้ คือ จ่าเอกสมาน กุนัน อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยซีล
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจ มีความรับผิดชอบ ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ ความกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา เห็นได้จากการส่งสารไปยังทั่วโลก เพ่ือขอความช่วยเหลือและเริ่มภารกิจกู้ภัยอย่าง
จริงจัง การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศมามีส่วนในปฏิบัติการครั้งนี้ จนท าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ าหลวง
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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4.5 บทบำทควำมร่วมมือจำกประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลียและประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

 จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศอังกฤษ พบว่า ในด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักส ารวจถ้ าชาวอังกฤษ ที่ได้อุทิศตนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานปฏิบัติการ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการเสียสละตนเอง เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยความ
เต็มใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ โดยการส่งข้อความขอความช่วยเหลือและระบุชื่อนักด าน้ า
ระดับโลกเพ่ือเข้ามาช่วยในปฏิบัติการครั้งนี้แก่ทางการไทย นอกจากนี้ยังมีความขยันหมั่นเพียรและ
ความจริงใจที่จะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลแผนที่และลักษณะกายภาพของถ้ าหลวงอย่างละเอียด และ
มีความอดทน เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้างานทุกวันตั้งแต่ตั้นจนจบงานอย่างไม่ย่อท้อ
เพ่ือที่จะช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ส่วนการช่วยเหลือจากนายจอห์น โวลันเธน ,     
นายริชาร์ด สแตนตัน และนายโรเบิร์ต ฮาร์เปอร์ เป็นสมาชิกหน่วยงานอาสาสมัครที่มี ชื่อว่า 
“Derbyshire Cave Rescue Organization” หรือ DCRO ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติด
อยู่ในถ้ า เมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DCRO เดินทางมาถึงถ้ าหลวงก็เริ่มปฎิบัติภารกิจในถ้ าหลวงร่วมกับ
หน่วยซีลทันที ซึ่งแสดงออกถึงความพยายาม ความเสียสละ อดทน และความขยันหมั่นเพียรต่อการ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยความจริงใจ และด้ำนอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการส่งอุปกรณ์วิทยุถ้ าซึ่งมี
ความส าคัญมากในถ้ าที่มีเป็นพ้ืนที่ปิดและมีข้อจ ากัดในการสื่อสาร และส่งอุปกรณ์ถังวนอากาศ เพ่ือ
ช่วยการด าน้ าได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลีย พบว่า ด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส นายแพทย์ นักด าน้ าทีมกู้ภัย ได้เสียสละและอุทิศตนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างานปฏิบัติการครั้งนี้ โดย ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส ยกเลิกวันหยุดของตนเองเพ่ือร่วมภารกิจ
พิเศษในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรอบคอบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีศีลธรรม หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้ าหลวง นายแพทย์ริ
ชาร์ด แฮร์ริส ได้รับแจ้งข่าวว่าบิดาได้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นการเสียสละเพ่ือมนุษยชาติ มีความรับผิดชอบ
และตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอจากทีมงานไทยให้เจ้าหน้าที่มีความช านาญขั้นสูงสุดเข้าร่วม
ภารกิจ รวมถึงทีมกู้ภัยและทีมงานจากออสเตรเลียที่เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยความเสียสละ 
และตั้งมั่นในการช่วยเหลือ และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการส่งความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือ
มาสนับสนุนการท างานในปฏิบัติการครั้งนี้  

จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ โดยการส่งทหารที่เชี่ยวชาญจากกองก าลังทหารสหรัฐ ภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิค มาร่วมงานทั้ง
ยังส่งเครื่องเครื่องอินฟรำเรดสแกนเนอร์มาใช้ในการสแกนสามมิติ มีความรเสียสละ มีความเพียร
พยายามในการท างานที่ยากและอาจเป็นไปไม่ได้ให้ส าเร็จ มีความหวังดีต่อเพ่ือมนุษย์ ให้ทุกคน
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเรือด ำน้ ำจิ๋ว โดยนายอีลอน มัสก์ ประธานบริษัท เทสลา สเปซเอ็กซ์ มาให้
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ใช้ในการกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ า โดยมีความเสียสละในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่าง
ทันที ปฏิบัติในการท าสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพ้ืนฐานของ
ศีลธรรม และมีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป อภิปรำยผล  
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อธรรมาภิบาลใน

การจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติด
อยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังนี้ 

  5.1.1 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนในชุมชนต่อธรรมมำภิบำลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนำนำชำติต่อกำรจัดกำรภัยพิบัติในมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ ำหลวง จังหวัดเชียงรำย โดยสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 สรุปผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอาชีพ
ลูกจ้าง/รับจ้าง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท       
มีจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  

  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติในมิติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.2996 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้  

   1) ด้านหลักคุณธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4774 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48679 

   2) ด้านหลักความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมา     
ภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.4050 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54816 

   3) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมา        
ภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3569 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53304 

   4) ด้านหลักความคุ้มค่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.2369 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62677 

   5) ด้านหลักความโปร่งใส ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาล
ของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1669 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60734 

   6) ด้านหลักนิติธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.1575 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56850 

 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกและ
ประชาชนในชุมชน สรุปได้ว่าธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าของของหน่วยกู้ภัยประเทศ
ไทยและนานาชาติ ส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะ 1) หลักคุณธรรม เกี่ยวกับหลักการ
ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตามธรรมนองครองธรรม มีความเสียสละ          
การช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ด้วยความสมัครใจและจริงใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
มีความขยันหมั่น เพียร อดทน มุมานะในการท าภารกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ส่งผลอย่างมากให้ประสบ
ผลส าเร็จ รองลงมาคือ 2) หลักการความรับผิดชอบ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาจากปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 3) หลักความมีส่วน
ร่วม นานาประเทศได้เข้าร่วมและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ 
นอกจากนี้ยังมีส่วนรวมจากผู้ปฏิบัติงานจากต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้        
ท าความเข้าใจ และร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและเสนอแนวทาง จนเป็นส่วนหนึ่ง
ให้ปฏิบัติการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมี 4) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการโดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ าหลวง และ 5) 
หลักความโปร่งใส เป็นกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และหลัก คือ 6) หลักนิติธรรม เป็นการใช้อ านาจของกฎระเบียบ ข้อบังคับใน
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การการจัดการภัยพิบัติด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  5.1.2 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อกำรจัดกำรภัยพิบัติ ใน
มิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ ำหลวง จังหวัด
เชียงรำย   

  สรุปและอภิปรายผลได้ว่า สิ่งที่น่าสังเกตว่า กระแสความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียง
ระดับโลก ทั้งนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางแคทรีน ยาคอบสดอททรี นายกรัฐมนตรี
ไอซ์แลนด์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายมัลคอม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 
และ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย ดูเหมือนมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในเชิง
บวกต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งความกล้าหาญในการท าภารกิจของผู้ปฏิบัติการทุกคน การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่สนับสนุนอาหาร การสื่อสาร และที่ส าคัญหน่วยงานที่ท างานขุดเจาะและสูบน้ าตลอดเวลา 
เพ่ือให้ระดับน้ าในถ้ าลดลง จนสามารถเริ่มภารกิจด าน้ าได้ การใส่ใจปัญหาการจัดการภัยพิบัติ ความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความยึดมั่น เชื่อมั่นในการท าความดี ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะท าสิ่ง
เดียวกัน ก็คือการน าตัวทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัย การประสานความร่วมมือของทั้งหน่วยงาน
ไทยและนานาชาติที่ท างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีน้ าใจ อดทนและ
เสียสละ โดยเฉพาะความเสียสละของจ่าเอกสมาน กุนัน อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยซีล อาสาสมัครที่
เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความรักจนเกิดเป็นสายใยแห่งมนุษยชาติจากผู้คนทั่วโลก จนท า
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ าหลวงส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ปฏิบัติการครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วโลกส่งก าลังใจมายังปฏิบัติการนี้ เกิดเป็นความร่วมมือ
อย่างไร้พรหมแดนเป็นครั้งแรกของโลก 

 5.1.3 เพื่อศึกษำบทบำทควำมร่วมมือจำกประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศสหรัฐอเมริกำกับทำงกำรไทย ในปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำอะคำเดม่ีพร้อมผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน ในด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีกับธรรมำ   
ภิบำลในกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

  สรุปและอภิปรายผลได้ว่า ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความ
ร่วมมือจากต่างประเทศบทบาทความร่วมมือจากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาร่วมในปฏิบัติการ ได้อุทิศ
ตัวเองเข้าร่วมในปฏิบัติการ เป็นการแสดงถึงความเสียสละ การช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ด้วยความสมัครใจ
และจริงใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มุมานะใน
การท าภารกิจ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพ้ืนฐานของศีลธรรม มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนทั้งด้าน
บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและด้านอุปกรณ์เครื่องมือในปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างานร่วมกัน และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นทีม มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหน้าที่ที่



 
 

411 
 

ได้รับการร้องขอจากทีมงานไทยให้เจ้าหน้าที่มีความช านาญขั้นสูงสุดเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ  13 
ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการ
ร่วมมือจากทั้งหลายประเทศอย่างไร้พรหมแดนเป็นครั้งแรก และประสบความส าเร็จสามารถ
ช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อกรณีศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
มีดังนี้  

1) ควรจัดท าแบบอย่างการท างานและลักษณะการของผู้น าที่ต้องเข้มแข็ง มีเป้าหมายชัดเจน 
วางแผนรัดกุมรอบด้าน ทั้งยังไม่ทิ้งทุกความเป็นไปได้  

2) ควรจัดท าแผนช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และท าแผนการประเมินความเสี่ยงของ
สถานที่ท่องเที่ยว  

3) ควรมีการฝึกซ้อมการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการถอดบทเรียน
ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวะผู้น าที่ชัดเจน การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การวางแผน การร่วมมือกัน
ท างานแบบบูรณา การท างานเป็นทีมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การมีน้ าใจไมตรี ความสามัคคี 
มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมสรรพพักก าลังจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
กู้ภัย รวมทั้งเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
  4) ควรมีการจัดระบบข้อมูล และรวบรวมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น           
จะสามารถรับมือแก้ปัญหาและจัดการในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที  และสร้างฐานข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ  
  5) ควรมีการส ารวจและจัดท าแผนที่อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการส ารวจถ้ าทั่วประเทศ 
และมีต้นแบบแผนการกู้ภัยภายในถ้ า เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ ามา
ก่อน  

  6) มีการบรรจุเนื้อหาวิชาเรียนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเอาตัวรอดในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ประเภทต่าง ๆ เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลากและติดภายในถ้ า เป็นต้น  

7) การจัดการสื่อและประชาสัมพันธ์ ควรให้มีการน าเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

  จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากมีเวลาไม่มากในการเตรียมข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงบุคคลที่สัมภาษณ์ เนื่องจากบุคคล
ที่ต้องการสัมภาษณ์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ต่างประเทศ     
ท าให้ยากต่อการได้ข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์โดยตรง จึงต้องเก็บข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์  

ปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง ถือเป็นปฏิบัติการระดับโลกที่ต้องท างาน
แข่งกับเวลาเพ่ือค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 13 ชีวิตออกมาจากถ้ า ซึ่งมีอุปสรรคและปัญหา
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นานับประการในการช่วยเหลือ เป็นไปด้วยความยากล าบาก จนเรียกปฏิบัติการนี้ว่า “Mission 
Impossible” แต่จากการระดมสรรพก าลังบุคคล ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือเฉพาะทางและทันสมัย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในปฏิบัติการ ซึ่งในมิติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้มีการน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมาใช้ ท าให้ปฏิบัติการครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรม กรณีศึกษำโรงแรม
เจริญธำนี ขอนแก่น 

ภัสร์ชนกพร พัฒน์ด ารงจิตร*   

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาถึงระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม
เจริญธานีขอนแก่น 3) เพ่ือศึกษาถึงระดับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญ
ธานีขอนแก่น และ 4) เพ่ือศึกษาถึงระดับปัจจัยค้ าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญ
ธานีขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยจ าแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 384 ชุด มา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์ระดับรับรู้ของผู้บริการ การวิเคราะห์ปัจจัย
จูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน ใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
โดยท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บริหารโรงแรม และหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี 
ขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับ
รู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน จะเห็นว่า การให้บริการของผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่มีประเภทแตกต่างกัน    
ท าให้การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการแตกต่างกัน โดยผู้รับบริการหรือลูกค้าของแต่ละประเภทธุรกิจจะมี
การรับรู้ด้านต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามในภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผู้รับบริการในทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกันทุกประเภทของการให้บริการ 2) ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยค้ าจุนในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมและหัวหน้า
งานแผนกต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับคุณภาพการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: plengpin.melany@gmail.com 
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บริการอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 
ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้
ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ และยังมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการเพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพ บริการ โรงแรมเจริญธานี 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ       

ที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการ
ทุกภาคส่วนร่วมกันเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเจริญเติบโตอย่างมี
ดุลยภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยน ารายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เผยผลส ารวจความคิดเห็นจากนักธุรกิจไมซ์กว่า 20 
ประเทศทั่วโลก พบประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งที่นักเดินทางอยากกลับมา
จัดกิจกรรมไมซ์ แซงหน้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ด้วยปัจจัยโดดเด่น การบริการต้อนรับ ความคุ้มค่า และความ
หลากหลายของอาหารส่งผลให้นักเดินทางไมซ์ที่เคยเดินทางมาจัดงานหรือร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย    
กว่าร้อยละ 85 ยินดีที่จะกลับมาจัดงานหรือร่วมงานไมซ์ในประเทศไทยมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยมี
ภาพลักษณ์โดดเด่นใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) ความต้องการพ้ืนฐาน ได้แก่ ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการเดินทาง
สะดวก ที่พักได้มาตรฐานระดับสากล สิ่งอ านวยความสะดวกชั้นเยี่ยม 2) ความประทับใจ ได้แก่ การ
บริการต้อนรับของผู้คน และอาหาร 3) ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ ประเพณีและวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานไมซ์มากมายให้เลือก มีการเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศสะดวก มีโอกาสทางธุรกิจ และเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (จิรุตถ์             
จาติกวนิช, 2561)  

จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐบาลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีมาก
ยิ่งขึ้นทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่ช่วยให้เกิดอาชีพการงาน
หลากหลายแขนงและยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยว
ยังมีบทบาทในการกระตุ้นให้มีการเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ช่วยสนับสนุน
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมมีความส า
พันธ์ใกล้ชิดกับการท่องเที่ยว โดยถือว่า การโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557)  
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ความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับคุณภาพของพนักงานที่ให้บริการและการด าเนินงานของ
โรงแรมที่ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด พร้อมให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและดี
ที่สุด (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) เพราะนักท่องเที่ยวหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วปัจจัยแรก
ที่นักท่องเที่ยวต้องค านึงถึงคือ ที่พัก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหลังในขนะที่อยู่ต่างแดน ท าให้นักลงทุน
ต่างเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ จึงลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเพ่ืองรองรับ
ความต้องการดังกล่าว หัวใจส าคัญของธุรกิจโรงแรมก็คือ การให้บริการ นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลาย
แห่งทั่วทุกมุมโลก ต่างคาดหวังจากโรงแรมไม่ต่างกันคือ ความสะดวกสบาย การต้อนรับที่อบอุ่น และการ
บริการที่ตรงต่อความต้องการ และการที่โรงแรมจะด าเนินธุรกิจอยู่ได้และน าไปสู่ความส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการที่ดีหรือผลก าไร ซึ่งการแสวงหาผลก าไรของธุรกิจโรงแรมนั้นจะต้องอาศัยความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการให้บริการ ประกอบกับกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรที่รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการให้บริการคือความสามารถของบุคลากรทุกคนที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และพยายามรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด   
เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สุดท้ายลูกค้าเหล่านี้จะน ามาซึ่งรายได้ขององค์กร 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นความส าคัญของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะน ามาซึ่งการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างความประทับใจ เมื่อเกิดความประทับใจความพึงพอใจแล้วก็จะเกิด
รายได้ตามมา โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลวงทางภาคอีสานโดยคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า การให้บริการที่เกิด
ความประทับใจ ซึ่งจะน ามาซึ่งความพ่ึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนมีส่วนใน
การช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีการขยายตัว จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาในไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมาก 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น 
 2.2 เพ่ือศึกษาถึงระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น 
 2.3 เพ่ือศึกษาถึงระดับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น 
 2.4 เพ่ือศึกษาถึงระดับปัจจัยค้ าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษา
ระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น น ามาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด SERVQUAL 
ด้านคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ และท าการศึกษา ปัจจัยในการปฏิบัติของ
พนักงานโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น น ามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของ Hertzberg ประกอบด้วย ปัจจัยจูง
ใจ ได้แก่ ความก้าวหน้าในงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ สภาพการท างาน นโยบายและการบริหารงาน นโยบายและ
การบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและค่าตอบแทน และความมั่นคงในการท างานเพ่ือ
หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
        ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ในการก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และพนักงานที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความก้าวหน้าในงาน 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การได้รับการยอมรับนับถือ 
5. ความส าเร็จในการท างาน 

ปัจจัยค้ ำจุน 
1. สภาพการท างาน 
2. นโยบายและการบริหารงาน 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
5. ความมั่นคงในการท างาน 

แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 
3. ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
5. ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ 
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ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่ เคยเข้ารับบริการโรงแรม
เจริญธานี ขอนแก่น จ านวน 384 คน และพนักงานที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จ านวน 158 
คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ประกอบด้วย แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับผู้รับบริการ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 
และแบบสอบถามส าหรับผู้ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และใช้แบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จ านวน 4 คน และ 
กลุ่มหัวหน้าแผนก จ านวน 20 คน จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จ านวน 384 ฉบับ และจากพนักงาน
ที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จ านวน 158 ฉบับ ด าเนินการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้การแจกแจง 
ค่าความถี่  (Frequency) การค านวณหาค่าร้อยละ(Percentage) ตามลักษณะของตัวแปร ส่วนการ
วิเคราะห์ค่าการรับรู้ และความคิดเห็นโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
น ามาศึกษาหาจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับบริกำรหรือผู้ที่เคยเข้ำรับบริกำรโรงแรมเจริญธำนีขอนแก่น 

ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.4 ซึ่งมีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.1 

 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของพนักงำนผู้ให้บริกำรโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น 
พนักงานผู้ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
53.2 ซึ่งมีอายุระหว่าง 36–40 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 48.7 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.8 และมีประสบการณ์การ
ท างาน 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.5 
 

4.3 กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น 
การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยภาพรวมมี

การรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3) ด้านการ
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ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ 5) ด้านการให้
ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ 

 

4.4 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความก้าวหน้าในงาน มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านความรับผิดชอบ มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง และ 5) ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 

 

4.5 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านสภาพการท างาน มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านนโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และ 5) ด้านความมั่นคงในการท างาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 

4.6 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงแรม และหัวหน้ำงำนแผนกต่ำง ๆ 
  4.6.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นจุดแรกที่ผู้รับบริการ
ทางเข้ามาใช้บริการ โดยโรงแรมจะต้องมีการปรับปรุงทัศนวิสัยน์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมที่ลูกค้าเข้ามา จนถึงที่ 
LOBBY หน้า FRONT ให้สวยงาม ทันสมัยมากข้ึน จัดโต๊ะ ที่นั่ง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย มี
อุปกรณ์ในการท างาน ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงแรมมีไฟ มีป้ายบอกให้ชัดเจน ควรจะพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
พัฒนาเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบส ารองข้อมูล มีโปรแกรมใช้งานที่ง่ายและทันสมัย มี
ผู้ดูแลระบบตรวจสอบได้ตลอดเวลา และควรมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
รวมไปถึงขั้นตอนการรับบริการจากพักงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการใน
ด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น 

4.6.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
โดยการสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจของการบริการ มีการเข้าถึงลูกค้า ให้การช่วยเหลือ โรงแรมได้จัด
อบรมพนักงานอยู่ทุกเดือน ควรที่จะอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน ให้บริการได้อย่างถูกต้อง 
ควรมีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถพูดคุยกับลูกค้า ควรให้ความส าคัญกับการดูแลด้านความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงตรวจสอบห้องพักก่อนที่ลูกค้าจะเข้าพัก จะท าให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อถือ เกิดความพึงพอใจและกลับมาพักซ้ าในโอกาสต่อไป 
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4.6.3 ด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองความต้องการนั้นต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายหน้าที่ ก็สามารถ
ท าหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ การเรียนรู้งานจากหัวหน้า มีความพร้อมที่จะบริการ 
ให้ความส าคัญกับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ควรมีการอบรมพนักงานที่สามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว เข้าถึงลูกค้า ตอบค าถาม
ลูกค้าได้ เต็มใจในการให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น 

4.6.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการนั้น ได้มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
กิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยน สามารถแนะน าส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมได้ มีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และสามารถตัดสินใจเองได้ท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในการให้บริการ 

4.6.5 ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ พบว่า ทางการยกระดับคุณภาพ
การบริการด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลลูกค้าให้เสมอเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นวีไอพี หรือ แขกพิเศษ ไม่ลืมที่จะดูแลลูกค้าใหม่ ลูกค้าปกติ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็น
คนพิเศษ ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างจริงใจและเป็นกันเอง และที่ส าคัญพนักงานควรที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า ให้บริการด้วยความเต็มใจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น 
จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี 

ขอนแก่น โดยภาพรวม พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ และด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ มีการรับรู้สูงสุดเป็น
อันดับแรก โดยมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิยพรรณ กลั่นกลิ่น (2544) ที่ได้
กล่าวว่าปัจจุบันคุณภาพบริการเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานและสถาบันต่าง 
ๆ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการบริการ หากธุรกิจใดสามารถ
ผลิตสินค้าหรือจัดบริการที่ดี มีคุณภาพตอบสนองความต้อง หรือเป็นไปตามที่คาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจในบริการนั้น ๆ และกลับมาใช้บริการอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป   

 

5.2 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน มีความ
คิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูริสชากรณุ์  
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ตั้งวณาสุวรรณ์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทโรงแรมทวินโลตัส 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้นอมรับการยอมรับ 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ในการ
ท างาน 

 

5.3 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำน 
จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงานมี
ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮิร์ซเบิร์ก (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553: 197) กล่าวว่า ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในการท างานและเป็นเพียงปัจจัยพ้ืนฐานเหมือนกับปัจจัยสุขภาพอนามัยของร่างกายที่เป็นเพียงการ
ป้องกัน หากองค์กรใดก็ตาม ขาดปัจจัยค้ าจุนพนักงานในองค์การจะเกิดความไม่พอใจ เช่น พนักงานได้รับ
เงินเดือนไม่เพียงพอแก่ความต้องการ สภาพห้องครัวที่ร้อนอบอ้าวและมีของเกะกะ เป็นต้น องค์การจึง
ควรแก้ไขหรือเพ่ิมปัจจัยสุขอนามัย เพ่ือลดสาเหตุของความไม่พอใจในการท างานให้ลดลง และท าให้
พนักงานไม่เกิดความไม่พอใจ หากพนักงานไม่เกิดความไม่พอใจแล้ว องค์การไม่จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
หรือพัฒนาปัจจัยสุขอนามัยต่อไปเพราะจะไม่เกิดประโยชน์เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จูงใจให้คน
ขยันท างานมากขึ้น 

 

5.4 แนวทำงทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริกำรของโรงแรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมและหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารโรงแรม และ

หัวหน้างานแผนกต่าง ๆ ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการอย่างยิ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพการบริการตามปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ในการบริการ ตามเครื่องมือการประเมิน
คุณภาพการบริการ (SERVQUAL) โดยสอดคล้องกับแนวความคิด Parasuraman et al. (1998) เพื่อ
ศึกษาการพัฒนาขั้นตอนการประเมินคุณภาพบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพออกเป็น 5 ด้าน ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 
(Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) การเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า (Empathy) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร เขียวเขิน (2553) เรื่องความคาดหวังของลูกค้า
ต่อการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ คือ คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่ ด้านการรับประกัน และด้านความมีตัวตนเป็นปัจจัยในการส่ งเสริม



 
 

423 
 

การตลาดของธนาคาร และนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการ เพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด 
 

5.5 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
5.5.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ บริการของโรงแรมควรปรับปรุงเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการบริการที่ทันสมัยและเหมาะสมโดยในระยะสั้นอาจมีการซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ 
และในระยะยาวควรเตรียมงบประมาณและแผนงานในการปรับปรุงการตกแต่งให้ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 

5.5.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ โรงแรมควรมีการอบรมพนังงานและ
การให้ความส าคัญต้องเวลาของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ให้ค าสัญญาไว้ โรงแรมควรมีระบบการบันทึก
ข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจ า  

5.5.3 ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ โรงแรมควรฝึกอบรมให้พนักงาน
ผู้ให้บริการ เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดเวลา เมื่อลูกค้าร้องขอ และจดบันทึก
ปัญหาเหล่านั้นเพ่ือรองรับการร้องข้อที่เกิดขึ้นบ่อย 

5.5.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ควรมีการฝึกอบรมอบรมพนักงานให้มี
สามารถบริการอย่างมีมารยาท สุภาพ อ่อนโยน และให้บริการพร้อมทั้งมีรอยยิ้ม เพราะเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งและเป็นพ้ืนฐานแห่งความเป็นผู้ให้บริการ 

5.5.5 ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ โรงแรมควรให้ความส าคัญพนักงาน
ผู้ให้บริการแก่ลูกค้า โดยการฝึกอบรมให้พนักงานผู้ให้บริการได้กล้าพูดหรือกล้าแสดงออกในการ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น โดยการออกแบบค าพูดที่เป็นประโยคง่ายๆ ในการน าเสนอบริการ
เสริมอ่ืนที่คิดว่าลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ การฝึกอบรมควรฝึกไปพร้อมกับการท างาน ซึ่งท าให้ไม่ต้องเสียเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการ 

 

 5.6 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
5.6.1 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จะท าให้ทราบถึงความพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการในโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

5.6.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเจริญธานี 
ขอนแก่น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ต่อไป  
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ศึกษำกำรตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรรับมือจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจติลัทำงกำรเงิน ของพนักงำนส่วน

งำนวิเครำะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยำแคปปิตอลเซอร์วสิเซส จ ำกัด 

ภิญญาพัชญ์ นิมา* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการตระหนักรู้  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน รวมไปถึงแนวทางในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัดจ านวน 
173 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และผู้ อ านวยการ
อาวุโสของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ 

จากผลการศึกษา พบว่า  
1. กลุ่มตัวอย่างพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีระหว่าง อายุ 30–40 

ปี สถานภาพโสด อายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ต าแหน่งงานปัจจุบันอยู่ในระดับพนักงานปฎิบัติการ 
(Staff 1/Staff 2)  

2. การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด อยู่ในระดับมาก (ค่าฉลี่ย 4.18) 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ต่อพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อยได้แก่ กระทบต่อกระบวนการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.46) กระทบต่อโครงสร้างองค์การ 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) กระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 4.27) กระทบต่อนโนบายในการ
บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.17) กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

4. แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วน
งานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด ทั้งสองด้านอยู่ในระดับมาก 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: pinyaphat.nima@krungsri.com 
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(ค่าเฉลี่ย 4.09) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ในเรื่องการพัฒนาตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 4.16) และการ
ปรับวิธีการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.02) 

 
ค ำส ำคัญ: ความผกผันทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิตัล
ทางการเงิน 
 

1. บทน ำ 
ภายใต้สถานการณ์ของโลกยุคดิจิตอล โลกที่อินเตอร์เน็ทคือทุกอย่าง IoT: Internet of 

Thing มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายกับหลายธุรกิจ ตัวอย่างเช่น E-commerce ซึ่งปัจจุบันได้รับ
ความนิยมและเติบโตอย่างมาก หลายอาชีพได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว 
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจฟิล์มถ่ายภาพ ร้านล้าง-อัดรูป ฯลฯ และที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน
ปัจจุบันอีกธุรกิจหนึ่งก็คือ การเงิน การธนาคาร ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ Mobile banking, Online banking ทุกคนสามารถเข้าถึง
ธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องเดินไปสาขาของธนาคารอีกต่อไป ประกอบกับการน า
ร่องของภาครัฐในเรื่องการโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่าน “พร้อมเพย์” และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 
ก็ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเช่นกัน ท าให้ธุรกรรมบนมือถือได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
เพราะสะดวกและไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการอีกต่อไป  

ส่งผลให้รูปแบบการธนาคารในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมความรุ่งเรือง 
และการบ่งบอกสถานะของธนาคารอันดับต้น ๆ ของประเทศคือการขยายสาขาเพ่ือให้บริการลูกค้า 
ปัจจุบันกลับต้องทยอยปิดสาขาเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และลดพนักงานประจ าสาขาเนื่องจากมีลูกค้ามาใช้
บริการลดน้อยลง และหันมาท าการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล (Big Data) และความทันสมัย
รวดเร็วในการให้บริการแทน ในด้านการให้สินเชื่อก็เช่นกัน เริ่มมีการพัฒนารูปแบบ การวิเคราะห์ 
ด้วยเมเดลใหม่ ๆ ผ่าน Mobile application โดยตัวของลูกค้าเอง (Digital Lending) ไม่จ าเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์สินเชื่อแต่อย่างใด 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทางในการ
รับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน  ของพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Disruption ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เช่น Internet Banking, 
Online Banking, Fin tech, Block chain, AI Artificial Intelligence, Machine learning, 
Digital lending เป็นต้น ซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลกระทบกับพนักงานสถาบันการเงินในอนาคต 

สาเหตุที่ท าให้เลือกการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อนี้  เนื่องจากผู้วิจัยปัจจุบันปฎิบัติงานอยู่ที่ 
บริษัทอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งมีจ านวนพนักงาน 2,750 คน เป็นบริษัทในกลุ่มของกรุง
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ศรีคอนซูมเมอร์ (จ านวนพนักงาน 5,847 คน) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
โดยปฎิบัติงานอยู่ในส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) และในสถานการณ์ปัจจุบันในระดับ
บริหารเริ่มมีการตื่นตัวให้ความส าคัญในเรื่องเทคโนโลยีโดยหันมาพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบ
ดิจิตอลอย่างเต็มก าลัง แต่ในระดับปฎิบัติการซึ่งยังไม่ทราบถึงผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วใน ที่ผ่านมามีการเก็บสถิติประเภทของลูกค้า สถิติการวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์มีผลต่อการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพหรือไม่ ข้อมูลส่วนนี้จะพัฒนารูปแบบการให้บริการสินเชื่อ
แบบเดิม ไปเป็นรูปแบบดิจิตอล (โดยไม่ใช้คน) หรือที่เรียกว่า Digital Lending และมีการน า AI: 
(Artificial Intelligent) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนคนมากขึ้นและในส่วนงานอ่ืน ๆ เช่น 
แผนกบริการลูกค้า (Customer Service) ที่มีการน า AI มาใช้ในการตอบค าถามลูกค้า แผนก
การตลาด (Marketing) ที่มีการเก็บข้อมูลไลฟ์สไตล์ การใช้บัตรของลูกค้ามาออกแบบโปรโมชั่นและ
วางแผนทางการตลาด แผนกขายทางโทรศัพท์ (Tele sale) ที่ปัจจุบันมี Application ที่อ านวยความ
สะดวกให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องทางการขายของ
แผนกขายทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ Digital platform ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะไป
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเรื่อง Thailand 4.0   
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด  
 2.2 ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของ
พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด  
 2.3 ศึกษาแนวทางในการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน และแนวทางในการรับมือของพนักงาน
ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) โดยบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่างมาประกอบกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
  1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
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  1.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทอยุธยาแคปปิตอล
เซอร์วิสเซส จ ากัด ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ  
  1.3 ระยะเวลาในการค้นคว้าข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของ
งานวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการอาวุโส และ
ผู้อ านวยการ ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด 
  ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่  1)
วิวัฒ นาการของเทคโน โลยี  กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน  2) แนวคิด เกี่ ยวกับ  Digital 
Transformation 3)แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Disruption 4) แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี
บทบาทในภาคการเงินการธนาคาร เช่น Block chain, Fintech, Artificial Intelligence (AI), Big 
Data, Machine learning, Digital Lending 5) ผ ลก ระท บ จ าก เท ค โน โล ยี ท างก าร เงิน ต่ อ
ตลาดแรงงานและ 6) งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2561 ในหัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561และได้น าเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยมารวบรวมไว้ใน
ผลงานวิจัยเล่มนี้ด้วย   

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า การศึกษานี้ตั้งอยู่บนแนวคิด
ที่ว่า พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อมีการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อ 1) ด้านกระบวนการ
ในการท างาน 2) ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 3) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านนโยบายในการ
บริหาร 5) ด้านโครงสร้างองค์การ และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะมีแนวทางในการรับมือ หรือปรับตัว
อย่างไรให้สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลวิจัยครั้งนี้คือท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ต่อส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด 
ทราบการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินทราบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน และแนวทางในรับมือจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีได้อย่างสมดุล 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 303 คน 
(ข้อมูล ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2561) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane ,1973) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรขนาด
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ของความคลาดเคลื่อนก าหนดไว้ที่ “.05” ได้ขนาดประชากรที่ 173 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) เป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) เป็นการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)      
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้การรวบรวมแบบสอมถามผ่านกูเกิ้ลฟอร์มซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว และตรวจสอบความถูกต้องหลังจากได้รับข้อมูลตอบกลับ จากนั้นน าข้อมูลไป
ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) 
ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพ้ืนฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ ส่วน
งานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาด าเนินการ
ตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 4.1 ผลศึกษำจำกแบบสอบถำมสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ประชำกรกลุม่ตัวอย่ำง (n=173) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน )คน(  ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 56 32 
 หญิง 117 68 

รวม 173 100 
2. อำยุ ต่ ากว่า  30 ปี 34 20 
 30 - 40 ปี 111 64 
 มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 28 16 

รวม 173 100 
3. สถำนภำพ โสด 116 67 
 สมรส 56 32 
 หย่าร้าง 1 1 

รวม 173 100 

4. อำยุงำน 1 - 5 ปี 45 26 
 6 - 10 ปี 65 38 
 10 ปีขึ้นไป 63 36 

รวม 173 100 
5. ต ำแหน่งงำน Staff 1 / Staff 2 70 40 
 Senior staff 43 25 
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ประชำกรกลุม่ตัวอย่ำง (n=173) 

 Supervisor 33 19 
 Manager ขึ้นไป 27 16 

รวม 173 100 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี ในอัตราร้อยละ 68  

รองลงมาคือเพศชายในอัตราร้อยละ 32 สถานภาพโสดในอัตราร้อยละ 67 รองลงมาสมรสแล้วใน
อัตราร้อยละ 32 และหย่าร้างในอัตราร้อยละ 1 อายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ในอัตราร้อยละ 38 
รองลงมาคือ 10 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 36 และ 1-5 ปีในอัตราร้อยละ 26 ตามล าดับ ต าแน่งงาน
ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับพนักงานปฎิบัติการ (Staff 1/Staff 2) ในอัตราร้อยละ 40 รองลงมาคือ 
พนักงานปฎิบัติการอาวุโส (Senior Staff) ในอัตราร้อยละ 25 หัวหน้างาน (Supervisor) ในอัตรา
ร้อยละ 19 และล าดับสุดท้ายคือระดับบริหาร (Manager ขึ้นไป) ในอัตราร้อยละ 16 

ตำรำงที่ 2  ข้อมูลด้านการตระหนักรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัล
ทางการเงิน 
กำรรับรู้ ตระหนักรู้ 

ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินส่งผล
ให้พนักงานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก
ขึ้น 

0 0 14 88 71 4.33 มาก 

2. พ นั ก ง าน ได้ รั บ ก า รสื่ อ ส า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินจากหัวหน้างาน
และผู้บริหารอยู่เสมอ 

0 0 16 97 60 4.25 มาก 

3. พนักงานได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโน โลยีทางการเงินจากบริษั ทฯอย่ าง
สม่ าเสมอ 

0 0 19 84 70 4.29 มาก 

4. หากพบบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงินในสื่อสังคมออนไลน์ พนักงาน
จะติดตามอ่านและเผยแพร่อยู่เสมอ 

1 1 36 96 39 3.99 มาก 

5. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางการเงิน เช่น  Fintech, Block chain, AI, Big 
Data ฯลฯ เป็นอย่างดี 

3 6 61 89 14 3.61 มาก 

6. พนั ก งานทราบดี ว่ าก าร เปลี่ ยนแป ลงของ
เทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจด้าน
การเงินอย่างแน่นอน 

0 1 8 76 88 4.45 มาก 

7. พนั ก งานทราบดี ว่ าก าร เปลี่ ยนแป ลงของ 0 2 14 74 83 4.38 มาก 
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กำรรับรู้ ตระหนักรู้ 
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

เทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจด้าน
การเงินอย่างรุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า 
8. พนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างมาก 

1 1 36 81 54 4.08 มาก 

9. พนักงานมีความเช่ือว่าไม่ว่าอย่างไร Robot หรือ 
AI จะไม่สามารถท างานบางอย่างแทนคนได้ 

5 3 31 66 68 4.09 มาก 

10. พนักงานมีความเช่ือว่า ไม่ว่าอย่างไรคนจะ
สามารถท างานร่วมกับ Robot หรือ AI ได้ 

1 1 18 79 74 4.29 มาก 

รวม 173     4.18 มำก 

 
การตระหนักรู้ที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจด้านการเงินอย่างแน่นอนมีการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.45) รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจ
ด้านการเงินอย่างรุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้าการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.38)         
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินส่งผลให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นการ
ตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ไม่ว่าอย่างไรคนจะสามารถท างานร่วมกับ Robot หรือ 
AI ได้การตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงินจากบริษัทฯอย่างสม่ าเสมอการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) 
ได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินจากหัวหน้างานและผู้บริหารอยู่เสมอ
การตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ไม่ว่าอย่างไร Robot หรือ AI จะไม่สามารถท างาน
บางอย่างแทนคนได้การตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ความกังวลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างมากการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 
หากพบบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินในสื่อสังคมออนไลน์จะติดตาม
อ่านและเผยแพร่อยู่เสมอการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินเช่น Fintech, Block chain, AI, Big Data ฯลฯ เป็นอย่างดีการ
ตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ตามล าดับ 

 
 
 

ตำรำงท่ี 3  ข้อมูลด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง น้อย

ที่สุด 
น้อย ปำน

กลำง 
มำก มำก

ที่สุด 
𝒙 ระดับ 

ควำมเห็น 
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

กระทบต่อกระบวนกำรในกำรท ำงำน        
1. ส่งผลกระทบให้ต้องพัฒนาระบบในการท างาน 0 0 9 67 97 4.51 มากที่สุด 
2. ส่งผลให้ระบบในการท างานมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น 

0 0 9 86 78 4.40 มาก 

3. ส่งผลกระทบต่อวิธีการปฎิบัติงานท าให้ต้องปรับ
วิธีการท างานใหม่ 

0 2 7 71 93 4.47 มาก 

รวม      4.46 มำก 
กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน        
4. ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน งานท่ีผิด 
มีจ านวนลดลง 

1 4 24 88 56 4.12 มาก 

5. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพของพนักงานท าให้พนักงานใช้ทักษะ
ในการท างานลดลง 

5 4 44 86 34 3.81 มาก 

6. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของหัวหน้างาน 
และผู้บริหาร 

3 8 44 95 23 3.73 มาก 

7. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพของพนักงานทุกระดับชั้นหากไม่มีการ
พัฒนาความรู้ 

0 4 15 79 75 4.30 มาก 

รวม      3.99 มำก 
กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์        
8. ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานท าให้ปริมาณงานมี
จ านวนลดลง 

5 4 29 75 60 4.05 มาก 

9. ส่งผลกระทบท าให้จ านวนพนักงานต้องปรับ
ลดลง 

1 0 24 79 69 4.24 มาก 

10. ส่ งผลกระทบให้ เกิดการหยุดรับพนักงาน
ทดแทนพนักงานท่ีลาออก 

1 0 13 60 99 4.48 มาก 

11. ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการท างานใน
อนาคต 

0 2 12 88 71 4.32 มาก 

รวม      4.27 มำก 
กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร        
12. ส่งผลกระทบต่อการวางแผนก าลังคน 0 1 19 88 65 4.25 มาก 
13. ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการท างาน 1 3 23 86 60 4.16 มาก 
14. ส่งผลกระทบต่อการวางกลยุทธ์ในการท างาน 0 3 26 86 58 4.15 มาก 
15. ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายในการ 2 2 25 88 56 4.12 มาก 
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

พิจารณาสินเช่ือ 
รวม      4.17 มำก 

กระทบต่อด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร        
16. ส่งผลท าให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีมาก
ขึ้น 

1 1 9 63 99 4.49 มาก 

17. ส่ งผลกระทบต่อ โครงสร้างของส่ วนงาน
วิเคราะห์สินเช่ือ 

1 1 17 84 70 4.28 มาก 

18. ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของกรุงศรี
คอนซูมเมอร์ 

1 0 16 85 71 4.30 มาก 

รวม      4.36 มำก 
รวมท้ังหมด      4.23 มำก 

 
กระทบต่อกระบวนกำรในกำรท ำงำน ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มี

ระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบให้ต้องพัฒนาระบบ (System) ในการท างาน
ผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อวิธีการปฎิบัติงานท า
ให้ต้องปรับวิธีการท างานใหม่ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47) และส่งผลให้ระบบ
(System) ในการท างานมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
เป็นล าดับสุดท้าย 
 กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อความสามารถ และประสิทธิภาพของพนักงาน
ทุกระดับชั้นหากไม่มีการพัฒนาความรู้ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) รองลงมาคือ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน งานที่ผิด (Human error) มีจ านวนลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.12) ส่งผลกระทบต่อความสามารถ และประสิทธิภาพของพนักงานท าให้พนักงานใช้
ทักษะในการท างานลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการบริหารงานของหัวหน้างาน และผู้บริหารผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.73) ตามล าดับ 
 กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่
ลาออกผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการ
ท างานในอนาคตผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ส่งผลกระทบท าให้จ านวนพนักงาน
ต้องปรับลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานท าให้ปริมาณ
งานมีจ านวนลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05) ตามล าดับ 
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 กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อการวางแผนก าลังคนผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อการวางแผนการท างานผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) ส่งผลกระทบต่อการวางกลยุทธ์ในการท างานผลกระทบอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.15) ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ตามล าดับ 
 กระทบต่อด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มี
ระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลท าให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากข้ึนผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.49) รองลงมาคือส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของกรุงศรีคอนซูมเมอร์
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตำรำงท่ี 4  ข้อมูลด้านการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินข้อมูลด้านปรับ

วิธีการท างานเพ่ือรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน 

ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรท ำงำน น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

1. พนักงานต้องการแค่ เพียงท างานให้อยู่ ใน
เกณ ฑ์ มาตรฐานโดยมุ่ งเน้น ไม่ ให้ เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นเท่านั้น 

12 10 38 86 27 3.61 มาก 

2. พนักงานมักปรับวิธีการท างานของตนเองอยุ่เส
มอหากพบข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฎิบัติงาน 

0 0 16 87 70 4.31 มาก 

3. พนักงานมักน าเสนอให้ปรับวิธีการท างานให้
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

0 0 32 87 70 4.13 มาก 

4. นอกเหนือจากการผลงานของตัวเองแล้ว 
พนักงานยังให้ความสนใจผลงานภาพรวมของทีม 
รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ 

0 1 15 99 58 4.24 มาก 

5. พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพื่อให้มี
ผลงานท่ีดีอยู่ในระดับ Talent อยู่เสมอ 

0 1 13 98 61 4.27 มาก 

6. พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพราะ
เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มทักษะ และคุณค่าที่ Robot ไม่
สามารถมาแทนได้ 

0 1 12 89 71 4.33 มาก 

7. พนักงานมีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 0 0 10 100 63 4.31 มาก 
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ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรท ำงำน น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

ขององค์การในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี นโยบาย 
และวิธีการปฎิบัติงาน 
8. พนักงานสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุก
สถานการณ์ และมีความพร้อมในการปรับตัวอยู่
เสมอ 

0 0 10 96 67 4.33 มาก 

9. พนักงานมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน
ภายใน 1-2 ปีน้ี 

12 21 59 56 25 3.35 ปานกลาง 

10. พนักงานมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนอาชีพ
ภายใน 1-2 ปีน้ี 

12 22 64 52 23 3.30 ปานกลาง 

รวม      4.02 มำก 

  
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการปรับตัวและรับมือ ด้านการปรับวิธีการท างานที่มีระดับความเห็น

มากเป็นอันดับหนึ่งคือความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพ่ิมทักษะ คุณค่าที่ Robot ไม่
สามารถมาแทนได้ และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ มีความพร้อมในการปรับตั ว
อยู่เสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมาคือปรับวิธีการท างานของ
ตนเองอยุ่เสมอหากพบข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานและความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี นโยบาย และวิธีการปฎิบัติงานการ
ปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพ่ือให้มีผลงานที่ดี
อยู่ในระดับ Talent อยู่เสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) นอกเหนือจาก
การผลงานของตัวเองแล้วพนักงานยังให้ความสนใจผลงานภาพรวมของทีมรวมไปถึงผลประกอบการ
ของบริษัทฯการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) พนักงานมักน าเสนอให้ปรับ
วิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการปรับตัวและรับมือ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ท างานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ขึ้นเท่านั้นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61) มีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน
ภายใน 1-2 ปีนี้การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.35) มีการวางแผนที่จะเปลี่ยน
อาชีพภายใน 1-2 ปีนี้การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ตามล าดับ 

 

 
 
ตำรำงท่ี 5  ด้านการพัฒนาตัวเองเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ 

ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพ่ือให้สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับเทคโนโลยีได้ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 
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ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพ่ือให้สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับเทคโนโลยีได้ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

𝒙 ระดับ 
ควำมเห็น 

1. ใน การฝึ กอบ รม ของบ ริษั ท ฯ  )Krungsri 
Academy) พนักงานจะเลือกเข้าอบรมคอร์สที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะใน
การท างานอยู่เสมอ 

2 1 16 88 66 4.24 มาก 

2. หากมีโอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเงิน 
พนักงานจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก 

0 1 17 78 77 4.34 มาก 

3. พนักงานเข้าใจถึงความส าคัญของภาษา และ
พยายามพัฒนาทักษะด้านภาษาอยู่เสมอ )เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 

1 3 30 85 54 4.09 มาก 

4. พนักงานสนใจศึกษาและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความช านาญ และเข้าใจกระบวนการ
ของเทคโนโลยีมากข้ึน 

0 0 13 101 59 4.27 มาก 

5. พนักงานมักจะติดตามเพจเกี่ยวกับการเงิน 
เทคโนโลยี และความรู้ด้านอื่น ๆ มากกว่าเพจ
เกี่ยวกับความบันเทิง และ Gossip 

1 5 41 89 37 3.90 มาก 

6. พนักงานใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น  เ ช่ น  Mobile banking, Online 
banking อย่างสม่ าเสมอ 

0 2 17 58 96 4.43 มาก 

7. แม้ระบบปฎิบัติการ )NAOS) จะเป็นแบบ
อัตโนมัติ แต่พนักงานมีความเข้าใจตรรกะและวิธี
คิด วิธีค านวนที่ใส่ไว้ในระบบปฎิบัติการเป็นอย่าง
ด ี

2 2 26 95 48 4.07 มาก 

8. พนักงานมีความกระตือรือล้นทุกครั้งที่มีการ 
อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ และขั้นตอนการ
ท างานต่าง ๆ 

0 5 26 77 65 4.17 มาก 

9. พนักงานตั้งเป้าหมายให้ผลการท างานของ
ตัวเองดีขึ้น โดยประเมิณได้จากผลการปฎิบัติงาน
ในทุก ๆ เดือน 

0 1 17 88 67 4.28 มาก 

10. พนักงานตั้ งเป้าหมายในการท างานด้าน
การเงินไปอีกประมาณ 5-10 ปี 

5 1 29 78 60 4.08 มาก 

11. พนักงานตั้ งเป้าหมายในการท างานด้าน
การเงิน จนกว่าจะเกษียนอายุการท างาน 

3 10 39 67 54 3.92 มาก 

รวม      4.16 มำก 
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 ผลการศึกษาพบว่าวิธีการปรับตัวและรับมือ ด้านการพัฒนาตัวเองที่มีระดับความเห็นมาก
เป็นอันดับหนึ่ งคือใช้ เทคโนโลยีทางการเงินที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เช่น Mobile banking, Online 
banking อย่างสม่ าเสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมาคือหากมี
โอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเงิน จะให้ความสนใจ
เป็นอันดับแรกการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) ตั้งเป้าหมายให้ผลการท างาน
ของตัวเองดีขึ้น โดยประเมิณได้จากผลการปฎิบัติงานในทุก ๆ เดือนการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) สนใจศึกษาและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความช านาญ และเข้าใจ
กระบวนการของเทคโนโลยีมากขึ้นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ในการ
ฝึกอบรมของบริษัทฯ (Krungsri Academy) พนักงานจะเลือกเข้าอบรมคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานอยู่การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) 
มีความกระตือรือล้นทุกครั้งที่มีการ อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ และขั้นตอนการท างานต่าง ๆ การ
ปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) เข้าใจถึงความส าคัญของภาษา และพยายาม
พัฒนาทักษะด้านภาษาอยู่เสมอ (เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.09) ตั้งเป้าหมายในการท างานด้านการเงินไปอีกประมาณ 5 -10 ปีการปรับตัวและ
รับมืออยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.08) แม้ระบบปฎิบัติการ (NAOS) จะเป็นแบบอัตโนมัติ           
แต่พนักงานมีความเข้าใจตรรกะและวิธีคิด วิธีค านวนที่ใส่ไว้ในระบบปฎิบัติการเป็นอย่างดีการปรับตัว
และรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) ตั้งเป้าหมายในการท างานด้านการเงิน จนกว่าจะ
เกษียนอายุการท างานการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) มักจะติดตามเพจ
เกี่ยวกับการเงิน เทคโนโลยี และความรู้ด้านอ่ืน ๆ มากกว่าเพจเกี่ยวกับความบันเทิง และ Gossip 
การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล าดับ 
 

ตำรำงท่ี 6  สรุปภาพรวมในทุกด้าน  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
มีผลต่อพนักงำนส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อ 

n 𝒙 SD 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 
1. กำรรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 173 4.18 0.710 มำก 
2. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงเทคโนโลยี 173 4.23 0.724 มำก 
กระทบต่อกระบวนการในการท างาน 173 4.46 0.606 มาก 
กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน 173 3.99 0.797 มาก 
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 173 4.27 0.751 มาก 
กระทบต่อด้านนโยบายในการบรหิาร 173 4.17 0.735 มาก 
กระทบต่อด้านโครงสร้างองค์การ 173 4.36 0.691 มาก 
3. วิธีกำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำง
เทคโนโลย ี  

173 4.09 0.757 มำก 

ด้านการปรับวิธีการท างาน 173 4.02 0.756 มาก 
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กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
มีผลต่อพนักงำนส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อ 

n 𝒙 SD 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

ด้านการพัฒนาตัวเอง 173 4.16 0.758 มาก 
รวม 173 4.17 0.730 มำก 

 
สรุปภาพรวมผลศึกษาการตระหนักรู้  ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ 
บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด พบว่าพนักงานมีความตระหนักรู้ถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18)   
 ผลกระทบต่อการท างานในด้านต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มี
ระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือ กระทบต่อกระบวนการในการท างานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.46) รองลงมาคือ กระทบต่อโครงสร้างองค์การในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 4.36) กระทบต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยน = 4.27) กระทบต่อนโยบายในด้านการบริหารใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) 
ตามล าดับ 
 วิธีการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มีระดับความเห็นมากเป็น
อันดับหนึ่งคือ ด้านการพัฒนาตัวเองในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมาคือด้านการปรับวิธีการ
ท างานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 
 

4.2 ผลกำรสัมภำษณ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการอาวุโสส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท

อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ และกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1 กำรรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินมี
ควำมส ำคัญต่อส่วนงำนวิเครำห์สินเชื่อหรือไม่ รวมไปถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่ำงไรในอนำคต 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นสิ่ งที่ ควบคุมไม่ ได้  เทคโนโลยีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากจนพนักงานอาจจะเข้าใจสิ่งนั้นไม่ทัน และหากเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ให้ชีวิตพนักงานดีขึ้นสะดวกสบายขึ้น ตัวอย่างเช่น Mobile banking, Mobile application เป็นต้น 
จะเป็นสิ่งที่พนักงานหรือทุกคนยอมรับได้ แต่เมื่อไหร่ที่ เทคโนโลยีเข้ามากระทบในเรื่องงาน           
การท างาน การด ารงชีวิตจะเกิดการต่อต้านเทคโนโลยีขึ้น เพราะคิดว่าจะได้รับผลกระทบ ในการรับรู้
เหมือนเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแทรกแซง ในความคิดเห็นของผู้บริหารมองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วย
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ให้ท างานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ในอดีตการท างานเปรียบให้เห็นภาพคือการท างานเหมือนโรงงาน
ในไลน์การผลิตท างานแบบเดิม ๆ ซ้ า ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาท าให้บริษัทฯได้โฟกัสไปที่ลูกค้าที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการอย่างแท้จริง 

พนักงานระดับปฎิบัติการมีระดับการรับรู้ค่อนข้างน้อยรับรู้ประมาณ 50% หมายถึง
รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการรับรู้เพียงขั้นพ้ืนฐาน แต่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จริงๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่จริงแต่ปัญหาในระดับปฎิบัติการที่พนักงาน
พบอยู่ในการปฎิบัติงานยังคงมีอยู่ ท าให้พนักงานมองว่าเทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์จนท า
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ
เพราะการเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานใหม่ 
ๆ หรือแม่แต่หน้าที่งานใหม ่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือจากเดิมการอนุมัติสินเชื่อเป็นในรูปแบบบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่  
ที่มีโมเดลในการอนุมัติแบบตายตัวโดยใช้เอกสารแสดงรายได้ เช่นการขอสลิปเงินเดือน และบัญชี
ธนาคารโดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนคนในงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเพ่ือความรวดเร็วได้
จ านวนสินเชื่อที่อนุมัติจ านวนมาก ในอนาคตจะมีข้อมูลที่เรียกว่า Social scoring เกิดขึ้น โดยเก็บ
ข้อมูลผ่านระบ social network ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, IG หรือกล้องวีดีโอวงจร
ปิดเพ่ือใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของคนและแสดงออกมาเป็น Score ส่วนบุคคล ในการพิจารณา
สินเชื่อ แทนการใช้เอกสารแสดงรายได้ในแบบเดิม (ตัวอย่างเช่นในประเทศจีน) และการใช้ข้อมูลการ
จับจ่ายสินค้า หรือการซื้อสินค้าผ่านทาง e-commerce จะน ามาพิจารณาการให้สินเชื่อ ตัวอย่าง 
อาลีบาบา สรุปคือ คนจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นไม่จ าเป็นต้องขอสินเชื่อกับธนาคารเสมอไป 

สิ่งผู้บริหารต้องการสื่อสารกับพนักงานคือไม่ว่าอย่างไรเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทน
คนได้อย่าง 100% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้ พนักงานจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้มีคุณค่า มีทักษะ แตกต่างจากเทคโนโลยี 
สามารถท าอะไรที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการ  (Service) 
เพราะธรรมชาติของมนุษย์ยังคงต้องการการเข้าสังคม การพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกันมากกว่าการที่จะสั่ง
อาหาร หรือตอบโต้กับ Robot หรือระบบตอบรับอัตโนมัต ิ

4.2.2. ผลกระทบ ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อจำก
กำรปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินต่อด้ำนต่ำง ๆ ของกำรท ำงำน ดังนี้ 

กระบวนกำรในกำรท ำงำน อันดับแรกสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการท างานบนเอกสารจริง 
(กระดาษ) มาเป็นการท างานบนระบบด้วยการดูเอกสารแบบ Image file ล าดับต่อมาคือรูปแบบการ
พิจารณาสินเชื่อจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการขอเอกสารแสดงรายได้มาประกอบการพิจารณาไป
เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดกว้างให้เป็นความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน 
ตัวอย่างเช่น การให้สินเชื่อ Nano finance ซึ่งหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อคือการสัมภาษณ์กลุ่มคน 
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แม่ค้าตามแผงในตลาดที่เข้าไม่ถึงการให้บริการของธนาคาร โดยไม่มีเอกสารแสดงรายได้เป็น
ส่วนประกอบในการพิจารณา เป็นต้น และสิ่งที่จ าเป็นต้องเพ่ิมความระมัดระวังคือเรื่องของรูปแบบ
การปลอมแปลง การทุจริตที่จะเปลี่ยนรูปแบบตามไปด้วย 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ภาพรวมของสถาบันการเงินเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้
ท างานได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี ส าหรับส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อเทคโนโลยีจะท าให้ทราบ
ข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น Social score จะเป็นประโยชน์ช่วยในการพิจารณาสินเชื่อ
นอกเหนือจากข้อมูลที่ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อเคยใช้ในการพิจารณาแบบเดิม เช่นข้อมูลจากข้อมูล
เครดิตไทย (Thai Credit Bureau) จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้น ได้กลุ่มลูกค้าที่ไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ตลอดจนยังสามารถวิเคราะห์ได้ถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการช าระหนี้ของแต่ละบุคคลา ในอดีตการท างานเน้นไปท่ีปริมาณของงาน แต่จ านวน
สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจริงมีประมาณ 60% จากจ านวนงานทั้งหมดโดยที่ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ต้องใช้คนท างานทั้ง 100% ของงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กรองงานออกไปได้ส่วนหนึ่งจึง
สามารถโฟกัสงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปัจจุบันส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อวางแผนมองไป
ข้างหน้า หยุดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกมาระยะหนึ่งประกอบกับเทคโนโลยีภายใน
เปลี่ยนไประดับหนึ่ง ด้วยจ านวนคนในปริมาณจ ากัดยังสามารถตอบโจทย์จ านวนงานที่เข้ามากล่าวคือ
จ านวนคนไม่เกินจ านวนงาน เทคโนโลยียังคงต้องลงทุนเพ่ิม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงยังไม่เป็นไปทั้ง
ระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน วิธีการท างานได้
อย่างทันที กรุงศรีคอนซูมเมอร์ยังไม่มีนโยบายในการปลดพนักงาน แต่อาจจะเปิดโอกาสให้พนักงาน
เปลี่ยนสายงานหากมีความต้องการเนื่องจากอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสยังมีเครือข่ายงานอ่ืน ๆ ให้
พนักงานที่มีความสามารถและสนใจได้พิจารณา และส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อยังคงต้องการใช้คนใน
การท างานอย่างแน่นอนเพราะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการ
ตรวจสอบการทุจริต การปลอมแปลงข้อมูล หรือตัวตน เป็นต้น 

นโยบำยในกำรบริหำร ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อรับนโยบายมาจากผู้บริหาร และ
ส่วนนึงมาจากรัฐบาลด้วย การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับนโยบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัย
อ่ืน ๆ ด้วยเช่น เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งผู้อ านวยการอาวุโสมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะสามารถก ากับดูแลในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และยังให้ความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วย
ในภาพรวมของกรุงศรีคอนซูมเมอร์ในการวิเคราะห์สินเชื่อในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการก าหนด
โปรโมชั่นส าหรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ตรงตามไลฟ์สไลต์ของลูกค้า 

โครงสร้ำงองค์กำร โครงสร้างองค์การของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อปรับเปลี่ยนไป
ตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป จากการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแทนการท างานของพนักงานบางส่วนในบาง
ต าแหน่งอาจจะต้องปรับเพ่ือไปดูแลสิ่งที่เทคโนโลยีท า เช่นการตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบรายงาน 
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เพ่ือค้นหาว่าสินเชื่อที่อนุมัติไปมีคุณภาพหรือไม่ มีความถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบในด้านของการ
ทุจริตของกระบวนการ การท างานตั้งแต่ต้นจนจบ  ในภาพรวมของกรงศรีคอนซูมเมอร์ได้มีหน่วยงาน
ใหม่เกิดขึ้น เช่นหน่วยงานที่ต้องคอยตอบค าถามลูกค้าจาก เฟซบุค พันธุ์ทิพย์ เนื่องจากเทคโนโลยีท า
ให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าถึง หรือร้องเรียนได้มากกว่าเดิม ในอีกด้านก็เป็นข้อดีที่บริษัทสามารถ
ตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น  

4.2.3 กำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินของส่วน
งำนวิเครำะห์สินเชื่อ และกรุงศรีคอนซูมเมอร์ 

พนักงานต้องเปลี่ยนมุมมองในการท างาน ไม่ใช่การท างานแบบงานผลิต งานโหล 
อีกต่อไปส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อต้องสร้างความแตกต่าง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องตอบ
โจทย์ว่าจะให้บริการลูกค้าได้อย่างไร ต้องปรับตัววิเคราะห์สินเชื่อในรูปแบบใหม่ให้มีคุณภาพ 
เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาถึงพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อคือลูกค้าที่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้จริง
เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกรองลูกค้าที่ไม่ผ่านเงื่อนไขออกไป รวมไปถึงพนักงานต้องท างานด้วย
ความระมัดระวังมากขึ้น  

คนที่ท างานและมีทักษะในการท างานที่ดี มีความสามารถจะมีทางเลือกและจะ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือหาทางที่จะอยู่รอดคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนมีคุณภาพ คนเก่งจะไม่มุ่งหน้าเข้ามา
ในตลาดแรงงานเพ่ือท างานประจ ากันอีกแล้ว เพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง
เป็นผลดีต่อพนักงานเดิมในระบบเพราะจะไม่มีคู่แข่งขันที่เก่งเข้ามาเพ่ือแย่งงาน อย่างไรก็ดีส่ วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อยังมีความจ าเป็นต่อกรุงศรีคอนซูมเมอร์ในการวิเคราะห์สินเชื่อเพียงแต่ขนาดของส่วน
งานจะเล็กลง เพราะสิ่งใหม่ เช่น ไลฟ์สไตล์ รูปแบบสินเชื่อใหม่ ยังคงต้องใช้คนในการพิจารณา โดย
ส่วนหนึ่งใช้ระบบการพิจารณาสินเชื่อแบบเดิม ส่วนหนึ่งใช้คนพิจารณาควบคู่กันไป 

ในอนาคตจะแข่งขันกันบนมือถือ เพราะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง ลูกค้ามี
เครื่องมือที่สามารถเปรียบเทียบการให้บริการของแต่ละธนาคารได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นการให้บริการ 
และความรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญที่กรุงศรีคอนซูมเมอร์ต้องพิจารณาและให้ความส าคัญเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ และมีประสบการณ์ท่ีดี เกิดความผูกพันธ์กับกรุงศรคอนซูมเมอร์ 

4.2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่เราท าได้คือต้อง

พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าโลก หรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไรเรา
ก็จะสามารถตามเทคโนโลยีได้ทันและได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มีความพร้อม และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เสมือนหยุดอยู่กับที ่
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล 
เซอร์วิสเซส จ ากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 ด้ำนกำรตระหนักรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน 

พนักงานมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างแน่นอนและจะกระทบกับธุรกิจด้านการเงินอย่างรุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า
ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2561: 1-4) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นที่แน่ชัดว่าในช่วงปี 2020–
2025 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างมาก จนอาจจะมีอาชีพบางสาขาหายไป       
เกิดรูปแบบอาชีพใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมากมาย จนอาจจะไม่เห็นเค้าโครงเดิมในปี 2030 
เพราะในช่วงเวลานั้น เทคโนโลยี Mobile broadband + IoT + Big data + AI + Data analytics 
+ Robot + Blockchain จะมีการหลอมรวม (Convergence) เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยิ่ง จนท าให้ขีดความสามารถในธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อีกต่อไป และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีส่งผลให้พนักงานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น
ทั้งนี้นอกจากข่าวสารรอบโลกแล้ว การสื่อสารภายในองค์การทั้งการสื่อสารผ่านหัวหน้างานโดยตรง 
และการสื่อสารผ่านคอมมูนิเคชั่นภายในจากผู้บริหารระดับสูงก็มีอยู่ต่อเนื่อง ตามที่ประธานกรรมการ 
กรุงศรีคอนซูมเมอร์ คุณฐากร ปิยะพันธ์ (2560) ได้กล่าวว่าการน า AI (artificial intelligence) มา
ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลกับกระบวนการท างาน
ให้มากขึ้น ทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้านนั่นคือสิ่งที่จ าเป็นที่ “กรุงศรี” ต้องท า ในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีพนักงานยังมีความเชื่อว่า AI จะไม่สามารถท างาน
บางอย่างแทนคนได้ และในอนาคตคนจะสามารถท างานร่วมกับ AI ได้ สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้อ านวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ส าหรับส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อไม่ว่า
อย่างไรเทคโนโลยีจะไม่สามารถทดแทนคนได้ 100% คนจะต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ท างานร่วมกับ
เทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของ พัชร สมะลาภา (2561) รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ใน The Momentum กล่าวไว้ว่า “อีกตัวอย่างที่เห็นชัด 
คือเมื่อต้องพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ ไม่ใช่ว่าผมจะใช้เทคโนโลยีจดจ าใบหน้า (Face Recognition) 
แล้วได้ข้อมูลออกมา แต่ยังต้องอาศัยวิธีเดิม ๆ เช่น ไปถามคนข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักไหม คนนี้เคย
โกงคนอ่ืนหรือเปล่า นิสัยเป็นอย่างไร ว่ากันไปอย่างนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่กับระบบอะไรเลย 
แต่อยู่ในหัวของคนที่มีประสบการณ์ ถึงบอกว่า ถ้าคนกลุ่มนี้หายไป แล้วข้อมูลพวกนี้หายไป เด็กรุ่น
ใหม่จะเอาข้อมูลจากไหน ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลแบบนี้ให้พวกเขาเอาขึ้นมาประกอบการวิเคราะห์  
“ขณะที่วันนี้ทุกคนวิ่งไปในเรื่องใหม่ที่ไม่ใช้คน แต่ผมจะใช้คน” และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
สุทธาภา (2561) ยังมองว่าท้ายที่สุดมนุษย์จะกลับสู่โลกออฟไลน์มากยิ่ง เมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันไม่
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สามารถเติมเต็มความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมได้ “เรามาในจุดที่ตระหนักแล้วว่าอยู่
หน้าจอมากเกินไป นั่นคือปัญหาว่าคนไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน อย่างสิบปีที่แล้ว พูดกันเรื่องท างานจากบ้าน
ว่าจะได้มีประสิทธิภาพการท างานสูง ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า เพราะที่ท างานเราจะได้พูดคุย
กับเพ่ือนที่ท างาน มีการเดินไปกินข้าวกลางวันกัน มันเป็นปฏิสัมพันธ์โดยธรรมชาติของมนุษย์” 
 ด้ำนผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน 
พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้  
 กระทบต่อกระบวนกำรในกำรท ำงำน เป็นอันดับแรกพนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องพัฒนาระบบปฎิบัติการ และกระบวนการท างานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน พนักงานมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาระบบปฎิบัติการให้ดีขึ้น และมีผลให้ต้องปรับวิธีการท างานใหม่ เช่นการใช้ประโยชน์
จาก Big Data เพ่ือปรับกระบวนการท างาน สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในบทความของ นภัสวรรณ 
ไทยานันท์ (2558) การเกิดขึ้นมาของ Big Data ท าให้โลกธุรกิจต้องเปลี่ยนโฉมองค์กรไม่สามารถ
ท างานแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป ทั้งการวางกลยุทธ์ การท าการตลาดการเข้าถึงลูกค้า กระบวนการ
ท างาน ระบบในการจัดเก็บข้อมูล ระบบในการประมวลผลข้อมูลขององค์กร จ าเป็นต้องรองรับและ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่มีความหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงแบบ real-time เพ่ือท าให้
การด าเนินการขององค์กรมีความว่องไวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง  และ
สอดคล้องกับ เจษฎา สุขทิศ (2560) ที่กล่าวว่าเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในโลกของการเงิน ในวันที่
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เข้ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ สิ่งที่ AI เข้า
มามีบทบาทคือการตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น การท า Credit Scoring ซึ่ง AI มีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจปล่อยกู้ รวมถึงการก าหนดอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลจ านวนมาก ใน
ความเร็วเป็นระดับวินาที การช่วยบริหารเงินส่วนบุคคล โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน 
ไปจนถึงการออกกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสี่ยงของเรามากข้ึน   
 กระทบต่อด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร เป็นอันดับรองลงมา พนักงานมีระดับการรับรู้ถึง
ผลกระทบอยู่ในระดับมากว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินจะส่งผลกับโครงสร้าง
องค์การในอนาคต ทั้งต่อภาพรวมของ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทอยุธยา
แคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด เพราะงานบางอย่างอาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้คนท าอีกต่อไป ธุรกิจ
บางอย่างจะหายไป และเพ่ือให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สามารถต่อสู้กับธนาคารต่าง  ๆ รวมไป
ถึงธุรกิจอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารแต่หันมาเป็นคู่แข่งของธนาคาร (Non-bank) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทจึง
จ าเป็นต้องเพ่ิมหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือรองรับ สอดคล้องกับบทความตอนหนึ่งของพิมพ์นิภา     
บัวแสง (2560) ภาคธนาคารต้องเร่ง Digital Transformation เนื่องจากสถาบันการเงินที่มิใช่
ธนาคาร (Non-bank) เช่น Alipay, WeChat Pay, True Money สามารถใช้ประโยชน์จาก Fintech 
เพ่ือเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแข่งกับธนาคารได้แล้ว หากภาคธนาคารไทยปรับตัวไม่ทัน ก็อาจ
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ต้องเสียความเป็นผู้น าตลาด อย่างที่ Alipay และ WeChat Pay สามารถเอาชนะภาคธนาคารของจีน
ได้ส าเร็จมาแล้ว และสอดคล้องกับ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2561: 16-19) ที่กล่าวว่าในปัจจุบัน 
“Digital disruption” หรือ “การพลิกผันทางดิจิทัล” กลายเป็นหัวใจส าคัญของ CEO ของทุกบริษัท
ที่ต้องพึงระวัง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย ทั้งนี้เนื่องจากมันได้แสดงให้เห็นว่าจะมีภัยคุกคามและโอกาสที่
ส าคัญที่สุดที่จะต้องเผชิญในอุตสาหกรรมของพวกเขา เมื่อประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ลอง
พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลภายใต้ปรากฎการณ์ การพลิกผันทางดิจิทัล (Digital 
disruption) ที่ก าลังเกิดขึ้นนั้น อาจเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้รายชื่อบริษัทใน Fortune 500 มากกว่า
ครึ่งหนึ่งหายไปตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ World Economic Forum เรียกว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Industrial 4.0”  
 กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากปัจจุบันองค์การเตรียมพร้อมส าหรับเรื่องนี้พอสมควร ส าหรับหน่วยงานวิเคราะห์
สินเชื่อ (Credit Analysis) หยุดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมไปถึงงดรับพนักงานใหม่ 
(New hire) มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี พนักงานยังมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบในเรื่องความ
มั่นคงในอนาคตการท างานอยู่ในระดับมาก เพราะมีความกังวลว่าปริมาณงานจะมีจ านวนลดลง 
เพราะองค์การเพ่ิมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวรรณชัย ไพบูลย์บารมี (2561) 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แสดงความคิดเห็นว่า “Digital Transformation    
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ อย่างธุรกิจธนาคารที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ 
ท าให้บางธนาคารต้องลดพนักงาน หรือบางธุรกิจที่ต้องใช้คอลเซ็นเตอร์ รูปแบบการให้บริการคอลเซ็น
เตอร์ก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้ Voice เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันต้องมีคอลเซ็นเตอร์ผ่านเว็บไซต์   
เป็นคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่ ที่ต้องการทักษะใหม่จากแรงงาน” และสอดคล้องกับ ความตอนหนึ่งใน
บทความของอิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล (2561) AI สามารถลดเวลาการอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกค้าได้         
ลดจ านวนพนักงานที่ต้องท างานในกระบวนการอนุมัติเงินกู้ไปมากกว่าครึ่งเพียงแค่เริ่มน าระบบ AI มา
ใช้ ยกตัวอย่างเช่นธนาคารแห่งหนึ่งของออสเตรเลียเริ่มน าหุ่นยนต์มาใช้ ก็สามารถลดเวลาที่ต้อง
ให้บริการลูกค้าธุรกิจรายใหม่ ๆ จากเป็นวันให้เหลือเพียงแค่เป็นนาทีเท่านั้น 
 กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
ต่อเนื่องจากผลกระทบด้านทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการบริหารมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก เริ่มจากการวางแผนก าลังคน กระทบต่อการวางแผนในการท างาน กลยุทธ์ในการท างาน
ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่จ ากัด รวมไปถึงกระทบต่อการการก าหนดนโยบายในการพิจารณาสินเชื่ อ 
เนื่องจากธนาคารต่างตื่นตัวและปรับนโยบายในการบริหาร ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีอย่างจริงจัง 
หลายแห่งเริ่มทดลองใช้ Digital Lending สอดคล้องกับ นายรูว์ ไฮซแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทยทีเอ็มบี (2561) กล่าวว่า “ภายในปี 2561 ธนาคารจะเปิดตัว Digital 
Lending อย่างเป็นทางการโดยจะมีทั้งสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นการปล่อย
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สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิตอลที่จะพิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า เพ่ือให้สินเชื่อได้ถูกที่ ถูกเวลาและ
ถูกคน และยังสอดคล้องกับ พิมพ์นิภา บัวแสง (2560) ที่อ้างถึงตัวอย่างการปรับตัวของบริษัท Under 
Armour ไม่อยากเป็นเพียงธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “connected fitness”         
ที่สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็น
ขุมทรัพย์ส าคัญที่ทาให้ Under Armour สามารถเข้าถึงเทรนด์ด้านสุขภาพและฟิตเนสของผู้บริโภค 
เช่น การค้นพบเทรนด์การเดินออกกาลังกายของชาวออสเตรเลียจากแพลตฟอร์ม ช่วยให้ Under 
Armour สามารถท าการตลาดได้อย่างตรงจุด และเจาะตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง เป็นต้น   
 กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก พนักงานมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างานถ้าพนักงานทุกระดับชั้นไม่มีการพัฒนาตัวเองให้สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ และ
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้ความผิดพลาดจากการท างาน (Human error) ลดน้อยลง พนักงานจะใช้
ทักษะในการท างานแบบเดิมน้อยลง ประสิทธิภาพในการท างานของหัวหน้างานและระดับบริหารจะ
ได้รับผลกระทบหากไม่มีการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนวิธีการ สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในบทความ 
AI ในโลกการเงินเมื่อปีที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของ AI ในอนาคตอันใกล้ (2561) องค์กรต่าง ๆ จะน า 
AI เข้ามาช่วยเพ่ิมประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ดีขึ้น , ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน, ลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาด และช่วยเพ่ิมรายได้อีกด้วย และเราอาจจะได้เห็นการประยุกต์ใช้ AI จากทุกรูปแบบของ
ธุรกิจเพราะโดยพ้ืนฐานแล้ว AI สามารถแก้ปัญหาที่มนุษย์อาจยังท าได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่ง
จุดเด่นของ AI ตรงนี้อาจท าให้เราได้เห็นว่าการน า AI มาใช้ในธุรกิจการเงินกันอย่างแพร่หลายใน
อนาคตได้  
 ด้ำนวิธีกำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน
พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 2 เรื่องดังนี้ 
  ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรท ำงำน พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่
ในระดับมาก พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานที่ได้รับหมอบหมายเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และคุณค่าในด้านที่ Robot ไม่สามารถท าได้ พนักงานสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทุกสถานการณ์มีความพร้อมในการปรับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย และ
วิธีการปฎิบัติงานโดยพนักงานมักปรับวิธีการท างานของตัวเองหากพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ปฎิบัติงาน พนักงานมักน าเสนอให้ปรับวิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะปฎิบัติงานให้มีผลงานที่ดีอยุ่ในระดับ Talent เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้  
แต่อย่างไรก็ดียังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานเพียงเพ่ือให้อยู่มาตราฐานเท่านั้น และมีแผนที่จะ
เปลี่ยนสายงาน หรือเปลี่ยนอาชีพภายใน 1-2 ปีนี้  

ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพื่อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีได้ พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก พนักงานพยายามศึกษาและใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
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อย่างเช่น Mobile banking, Online banking เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบ ความทันสมัย ของเทคโนโลยี   
หากมีโอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเงิน พนักงานจะ
ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก รวมไปถึงเข้าอบรมคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในการท างานอยู่เสมอ พนักงานมีความกระตือรือล้นทุกครั้งที่มีการ อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ 
และขั้นตอนการท างานต่าง ๆ และยังตั้งเป้าหมายในการท างานของตัวเองให้ดีขึ้นโดยประเมิณจากผล
การปฎิบัติงานในทุก ๆ เดือน พนักงานเข้าใจถึงความส าคัญของภาษา และพยายามพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอยู่เสมอ พนักงานยังตั้งเป้าหมายในการท างานด้านการเงินไปอีกอย่างน้อย 5 ปี พนักงานทราบ
ว่าต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของซีอีโอบ
ล็อค (2560) ที่กล่าวว่าคุณอาจจะต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และท าให้
ตนเองมีความส าคัญกับบริษัทที่ไม่ว่า AI หรือ หุ่นยนต์จะฉลาดสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถมาท างานแทน
ในต าแหน่งของคุณได้ และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ (พัชร สมะลาภา, 2561) ความสามารถใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของธนาคารในยุค
ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีถาโถมเข้ามา (Digital Disruption) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบและแนวทางในการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยา
แคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด ผู้ศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1) ในด้านการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญพนักงานส่วนงานวิเคราะห์
สินเชื่อโดยเฉพาะพนักงานระดับปฎิบัติการมีความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ในมุมมองของ
ระดับบริหารนั้นพนักงานยังไม่ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงในอนาคตเหตุผลคือในระดับปฎิบัติการ
ผลกระทบยังไม่เกิดขึ้นชัดเจน ดังนั้นกรุงศรีคอนซูมเมอร์ที่มีแผนการในการรับมือการเปลี่ยนแปลงอยู่
จ าเป็นต้องสื่อสารให้พนักงานทราบผ่านการสื่อสารภายในองค์การ หรือการจัดอบรมอย่างเป็น
ทางการ และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ   
แต่อย่างไรก็ดีพนักงานของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ เนื่องจาก บริษัทอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด (AYCAP หรือ GE Capital เดิม)    
เป็นองค์การที่มีการปลี่ยนแปลงภายในอยู่เสมอท าให้พนักงานมีความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 

2) ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ท าการศึกษาจะชัดเจนขึ้นในอีก 1-2 ปีอย่างแน่นอน 
เช่น กระบวนการในการท างาน โครงสร้างองค์การ นโยบายบริหาร นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ 
และนโยบายการให้สินเชื่อขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทุกมิติ  
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้อ านวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ว่า รูปแบบการพิจารณา
สินเชื่อจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมคือการพิจารณาจากหน้าที่การงาน ความมั่นคงในฐานะทาง
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การเงิน (ที่ใช้เอกสารประกอบ) ในอนาคตคือการพิจารณาให้สินเชื่อจากรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนบุคคล 
ประกอบกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ ด้วยข้อมูลจากแหล่ง Social หรือ Big Data ที่จะถูก
น ามาใช้มากขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสิ่งแรกที่กรุงศรีคอนซูมเมอร์ต้องเตรียมความพร้อมคือ
การลงทุนด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีภายในยังไม่พัฒนาให้เป็นไปตามการกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันดับต่อมาคือปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

3) วิธีการรับมือสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกส าหรับส่วนงานวิเคราะห์
สินเชื่อ คือการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยไม่เพียงแต่ในแง่ของการบริการลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าสามารถ
จับต้องได้เพียงเท่านั้น เช่นพัฒนา Application สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันคือเทคโนโลยีภายใน ระบบ
ปฎิบัติการต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาสินเชื่อเนื่องจากปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะ
เข้ามามีส่วนช่วยให้ท างานง่ายขึ้น แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการท างานได้ทั้งหมด รวมไปจนถึง
ระบบที่ช่วยวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากประวัติการ
ใช้สินเชื่อ การผ่อนช าระคือ เป็นต้น ตลอดจนถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต้องทันสมัย
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน  ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท
อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิส ต้องลงทุนและให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง  

ต่อมาคือการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้น ทุกต าแหน่งงาน ยกตัวอย่างเช่นใน
ระดับบริหารซึ่งจะมีคนในหลาย ๆ Generation บางคนไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ประกอบกับคุ้นชินกับการท างานในรูปแบบเดิมมานานท าให้ปรับตัว
ได้ช้า ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกด้านเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ส่วนพนักงานระดับปฎิบัติการซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และอยู่กับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยู่แล้วท าให้ปรับตัวได้เร็วแต่สิ่งที่ต้องเพ่ิมคือทักษะพิเศษในการท างาน เช่น  การวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้าในระดับที่ AI ยังไม่สามารถท าได้ การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเพ่ือพิสูจน์หาสิ่งที่
ผิดปกติไปจากรูปแบบเดิมที่ AI เคยสามารถวิเคราะห์ได้ เป็นต้น กรุงศรีคอนซูมเมอร์จ าเป็นต้องเพ่ิม
ระดับการพัฒนาบุคลากรในทุกต าแหน่งงานซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้ 
เพราะงานที่ไม่ใช้ทักษะพิเศษเช่นงาน Routine จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้อ านวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ว่าส าหรับพนักงานที่รู้จักพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอจะสามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยี หรือท างานที่เทคโนโลยีจะไม่สามารถท าแทนได้ ดังนั้นใน
เรื่องของความมั่นคงในการท างานคนที่รู้จักพัฒนาตัวเองจะมีความมั่นคงในการท างานเสมอ 
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กำรศึกษำกำรจัดกำรภัยพิบัติ วนอุทยำนถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอนในมิติต่ำง ๆ: 
กรณีศึกษำภำรกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่ำอะคำเดมี่” ในมติิด้ำนควำมคิดเห็น

ของประชำชน อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

มัลลิษา บุ่งนาม* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนในเขต
บริเวณพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – 
ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ชาวอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง  ๆ กรณีศึกษา: 
ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่าอะคาเดมี” ติดอยู่ในถ้ าหลวง – ขุ่นน้ านางนอนต าบลโป่งผา อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) เพ่ือศึกษาแนวคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนชาวอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 
หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยโดยวิธีการเชิงส ารวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชากรในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วย ต าบลแม่สาย ต าบลหัวไคร้ 
ต าบลเกาะช้าง ต าบลโป่งผา ต าบลศรีเมืองชุม ต าบลเวียงพางค า ต าบลบ้านด้าย และต าบลโป่งงาม 
จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.851 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง  ๆ กรณีศึกษา      

ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอ    
แม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

3. แนวคิดและข้อเสนอแนะ       
  3.1 ควรมีการตรวจสุขภาพและความพร้อมของผู้ช่วยเหลือเป็นระยะเพ่ือป้องกันการ
สูญเสีย  3.2 ควรมีความรอบครอบและวางแผนให้ดีเพ่ือท าลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยท่ีสุด
  3.2 เจ้าหน้าที่ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยและติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยว 
  3.4 อยากให้มีการพัฒนาถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม  3.5 อยากให้ส่งเสริมอาชีพ คนในหมู่บ้านไม่มีโอกาสได้พัฒนาสินค้า   

3.6 ควรจัดตั้งกระทรวงด้านภัยพิบัติ    
3.7 ทุกสถานการณ์ควรอิงหลักของการพ่ึงพาตนเอง (พอดี)  

จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้   
 1. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที ่   

2. จัดท าแผนแผนเตรียมความพร้อมและแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยแผนดังกล่าวควรประกอบด้วยแผนระดับจังหวัด แผน
ระดับภูมินิเวศ หรือกลุ่มอ าเภอ และแผนในระดับท้องถิ่    

3. สร้างระบบเตือนภัยในลุ่มน้ าหลักของจังหวัดตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ า ถึงพ้ืนที่ปลายน้ า โดยระบบ
เตือนภัยดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ท้ังในด้าน ผังทางกายภาพ เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสาร อาสาสมัคร 
และผู้รับผิดชอบ และระบบในการจัดการเตือนภัย       

4. จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือ War Room ส าหรับจัดการภัยพิบัติ ที่เอกภาพ มีศักยภาพและ
ระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งหนุนเสริมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน
ภายนอก    

5. ผลักดันการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการภัยพิบัติ เช่น พ้ืนที่เสี่ยง
และระบบเตือนภัย การชดเชยความเสียหายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นวัตกรรม เทคโนโลยี อย่างง่ายที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของจังหวัด เป็นต้น       

7. จัดท าแผนจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นโดยยึดหลักการจัดการตนเอง 
8. จัดท าหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัครแต่ละ

ด้านอย่างต่อเนื่อง        
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9. จัดท าหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัครแต่ละ
ด้านอย่างต่อเนื่อง      

10. รัฐบาลควรด าเนินการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเท่าเทียม และไม่ใช้สถานการณ์ความเดือดร้อนเป็นโอกาสหาประโยชน์
ทางการเมือง   

11. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักชุมชนจัดการ
ตนเอง   

12. กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
อวกาศและสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกลไกสนับสนุนงบประมาณการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่เกิดจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ และระดมทุนการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนได้ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สร้างเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น และหนุนเสริมงบประมาณให้
ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติ โดยให้มีกลไกบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

 
ค ำส ำคัญ: การจัดการภัยพิบัติ วนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ความคิดเห็นของประชาชน  

 

1. บทน ำ          

 เมื่อมนุษย์ในโลกมีความรัก ความห่วงใยความอนาทรต่อกันช่วยเหลือกันในยามท่ีเพ่ือนมนุษย์
ประสบวิกฤตทุกข์ภัย ชาวโลกย่อมได้สัมผัสถึง “พลานุภาพแห่งความรัก” จากน้ าใจอันประเสริฐของ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเองที่ยืนยันสัจธรรม “โลกท้ังผองพ่ีน้องเดียวกัน” เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ “ถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอน” ซึ่งยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรม      
 “ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน” ก่อนหน้านี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยมากนัก ทั้ง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย แต่ขณะนี้ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนในเขตวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โด่งดังไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ 13 ชีวิตนักฟุตบอล
เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมี” แห่งอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดค้างอยู่ในถ้ า
หลวงแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 การค้นหา 13 ชีวิตได้เสร็จสิ้นลงแล้วแม้จะเป็นภารกิจที่
ยากล าบากแสนสาหัส เสี่ยงตาย เสี่ยงชีวิต แต่ก็เป็นภารกิจที่ได้รับความช่วยเหลือและก าลังใจจากพ่ี
น้องชาวไทยทุกศาสนาอย่างท้วมท้น นับตั้งแต่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
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ยวรางกูร” “สมเด็จพระสังฆราช” บรรดาพระสงฆ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐกรมกองต่าง ๆ ทหาร 
ต ารวจ พลเรือน เอกชน อาจารย์-นักวิชาการ อาสาสมัคร จิตอาสา ชาวบ้านคนท้องถิ่น นักเรียน        
ผู้พิการทางสายตา อีกทั้งยังมีความช่วยเหลือและก าลังใจหลั่งไหลมาจากต่างประเทศและประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างไม่ขาดสาย ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ทีมอาสาสมัครนานาชาติร่วมกันค้นหา ทหารจาก
ต่างชาติ ต่างเข้าร่วมภารกิจช่วย “13 ชีวิต” ให้รอดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายเป็น “ผู้บัญชาการ”การบริหารทั้งหมด สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพ้ืนที่รายงาน
ข่าวแบบเกาะติด เราจึงเห็นทุกฝ่าย ทุกหน่วย อาสาสมัคร จิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุก
คน ลงแรงกายและแรงใจคนละไม้คนละมืออย่างน่าชื่นชมเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ
ในการช่วย 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง     

เวลา 10.00 น. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักฟุตบอลเยาวชนทีม
ฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อายุ 26 ปี 1 คน และนัก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย อายุระหว่าง 11-16 ปี 12 คนได้ชักชวนกันปั่น
จักรยานเดินทางไปส ารวจบริเวณถ้ าหลวง ภายในวนอุทยานถ้ าหลวง -ขุนน้ านางนอน และขาดการ
ติดต่อเป็นเวลานานจนผู้ปกครองแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ จึงประสานกู้ภัยและนักด าน้ า
ด าเนินการค้นหาและในเหตุการณ์นี้ยังมีนักฟุตบอลเยาวชนในทีมอีก 3 คน ที่ถูกชักชวนให้ไปส ารวจ
ถ้ าด้วยกัน แต่ปฏิเสธที่จะเดินทางไปด้วยเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว จึงไม่ได้ประสบเหตุกับทีม 
 ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติด
ภายในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 
มิถุนายน 2561 - 10 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น 12 คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน ที่เข้าไปส ารวจและหายตัวไป ทั้งหมดได้เข้าไปในถ้ าหลวงและไม่สามารถ
กลับออกมาได้เนื่องจาก หลังจากทั้ง 13 คนเข้าไปในถ้ าหลวงในขณะนั้นมีฝนตกหนัก และท าให้น้ าฝน
ไหลเอ่อเข้าท่วมถ้ าตามเส้นทางน้ าภายในถ้ า จากทั้งดอยผาหมี จากปากทางเข้าถ้ า รวมไปถึงรอยแยก
บนเขาและสันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณที่เป็นเหวหรือจุดต่ าสุดของถ้ าที่ทั้ง 13 คนต้องเดินทางผ่าน และ
น้ าได้ท่วมปิดทางออก จึงท าให้ทั้ง 13 คนออกมาไม่ได้ โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันที่ตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน 2561 เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การด าน้ า การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา 
ต ารวจ ทหาร เอกชน จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับ
ความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า 1,000 คน ซึ่งรวมถึงนัก
ด าน้ าและกองก าลังพิเศษ กระทั่งเวลาประมาณ 22.33 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า พบผู้ประสบเหตุแล้วทั้ง 13 ชีวิต อยู่บริเวณที่
เรียกว่า “เนินนมสาว” ซึ่งอยู่เลยพัทยาบีชไปอีกประมาณ 300-400 เมตร โดยอยู่ห่างจากปากถ้ า 4 
กม. ผู้พบคือริชาร์ต สแตนตัน และจอห์น โวลันเธน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการแนวหน้าเพื่อ
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วางเส้นน าทางในถ้ าส าหรับทีมซีล และทีมกู้ภัยนานาชาติคนอ่ืน ๆ แต่เมื่อโวลันเทนวางเส้นน าทางจน
สุดปลายเชือกแล้ว จึงโผล่เหนือน้ าก็พบทั้ง 13 ชีวิตรอคอยอยู่บนเนินนมสาว ซึ่งในตอนแรกกู้ภัยคาด
ว่าทั้ง 13 ชีวิตจะอยู่บริเวณนั้น รวมเวลาการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง 41 นาที ซึ่งพบว่า
ทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ        

 2.1 เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนในเขตบริเวณพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนชาวอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา: ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่าอะคาเดมี” ติด
อยู่ในถ้ าหลวง-ขุ่นน้ านางนอน        
 2.3 แนวคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนชาวอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
  

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ     

 การศึกษาความคิดเห็นด้านจิตใจของประชาชนในเขตบริเวณพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ และความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจลุ้นระทึก
ช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง–ขุ่นน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงปริมาณศึกษาจากชุมชนในเขตบริเวณพ้ืนที่ประสบภัย
พิบัติ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงได้แก่ ต าบลแม่สาย ต าบลหัวไคร้ ต าบลเกาะช้าง ต าบลโป่งผา 
ต าบลศรีเมืองชุม ต าบลเวียงพางค า ต าบลบ้านด้าย และต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ า
หลวง–ขุ่นน้ านางนอน จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังตารางภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายมาจากทุกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามสัดส่วนของประชากร โดยเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 378 คน ผู้วิจัยจึงเก็บเพ่ิมอีกจ านวน 22 คน รวม
ทั้งหมดเป็น 400 คน เพ่ือป้องกันการตอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง  ๆ 
กรณีศึกษา ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุ่นน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านจิตอาสา 3) ด้านการ
บริหารจัดการ 4) ด้านการให้ความช่วยเหลือของนานาชาติ ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจลุ้น
ระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุ่นน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way.ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญที่น้อยที่สุด (Least ignificant Difference : LSD) แนวทางในการบริหารจัดการภัย
พิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่ได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนในลักษณะความเรียงประกอบบริบท  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

    

4. ผลกำรศึกษำ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 
 

456 
 

4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุ 
21–40 ปี จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.3 มีอาชีพข้าราชการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีรายได้ 15,001–25,000 บาท จ านวน 
153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3          

4.2 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา   
ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยกับ 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
  1) ด้ำนจิตใจ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง–ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและปานกลาง  

2) ด้ำนจิตอำสำ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง–ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
  3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง–ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากและปานกลาง     

4) ด้ำนควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง 
–ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านความช่วยเหลือจากนานาชาติ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ตามตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1  ผลการทดสอบ 
    ตัวแปรอิสระ สถำนภำพส่วนบุคคล ผลกำรทดสอบ 

ยอมรับสมมตฐิำน ปฏิเสธสมมติฐำน 

     1. เพศ   ⁄ 
     2. อายุ   ⁄ 
     3. ระดับการศึกษา   ⁄ 

     4. อาชีพ   ⁄ 
     5. รายได้   ⁄ 

 
4.4 ผลการศึกษาบทสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงลึกชาวเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากผู้น า

ชุมชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคือ เราสูบน้ าออกไป ถ้ าหลวงหนองน้ าพุ ใช้เวลาสูบประมาณ 90% 
ซึ่งถ้ าหลวงนี้เป็นบ่อน้ าซึมเพราะสูบเท่าไรก็ไม่หมด ซึ่งทางทีมงานและผู้ที่คอยให้การสนับสนุนเครื่อง
สูบน้ าได้น าเครื่องสูบน้ ามา 3 ตัว แต่ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบริเวณหน้าถ้ าได้เพียงตัวเดียว ในการสูบน้ า
ออกจากถ้ าครั้งนี้ มีหมู่บ้านประมาณ 3-4 ต าบลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มท านา 
 ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ภาครัฐ ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาว
เกษตรกรไร่ละ 932 บาท โดยมีจ านวนครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่โดยประมาณ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ภาคเอกชน ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวเกษตรกรคือการให้ เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ให้ปุ๋ย และอ่ืน ๆ 
 กลุ่มที่ไม่ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ คือเขาอ้างว่าเขาได้รับผลกระทบและความเสียหายไม่
มากและซึ่งได้รับการเยียวยาจาก ธกส. ซึ่งได้รับการประกันภัยอยู่แล้ว 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของชาวบ้านในชุมชน ด้านการเกษตรและการด ารงอาชีพความเป็นอยู่ชาว
เกษตรกรมีปริมาณจ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตร 30 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนมากจะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยปลูกเพ่ือกินและส่วนที่เหลือจากกินจะน าไปขายเพ่ือน ารายได้มาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และปลูกสตอเบอรี่ ใบยาสูบ ถั่วเหลือง ข้าวโพด เสริม
ในช่วงฤดูต่าง ๆ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี พวกเขาสามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งปี สภาพสังคม การเมือง ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้น
    

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ      

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึก
ช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
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จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้   
  1) เพศ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเป็นชาย 
และหญิงมีความรู้สึกนึกคิด มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน     
  2) อายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมีอายุน้อย
หรือมีอายุมาก จะเป็นวัยไหนก็ตาม ช่วงอายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น   
  3) ระดับการศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วน
อุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามากหรือน้อย ความหลากหลายของสาขาวิชา ความรู้
เหล่านั้นไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น   

4) อาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพไหนก็ตาม อาชีพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น      
  5) รายได้ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านาง
นอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารายได้มาก 
รายได้น้อยต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน รายได้ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น 

จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้   
  1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการแบ่งปัน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มที ่   
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2) จัดท าแผนแผนเตรียมความพร้อมและแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติโดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยแผนดังกล่าวควรประกอบด้วยแผนระดับจังหวัด 
แผนระดับภูมินิเวศ หรือกลุ่มอ าเภอ และแผนในระดับท้องถิ่น     
  3) สร้างระบบเตือนภัยในลุ่มน้ าหลักของจังหวัดตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ า ถึงพ้ืนที่ปลายน้ า 
โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน ผังทางกายภาพ เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสาร 
อาสาสมัคร และผู้รับผิดชอบ และระบบในการจัดการเตือนภัย    
  4) จัดตั้ งศูนย์บัญชาการหรือ War Room ส าหรับจัดการภัยพิบัติ ที่ เอกภาพ          
มีศักยภาพและระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งหนุนเสริมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชนภายนอก    

5) ผลักดันการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ท้องถิ่น
  6) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการภัยพิบัติ เช่น 
พ้ืนที่เสี่ยงและระบบเตือนภัย การชดเชยความเสียหายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นวัตกรรม เทคโนโลยี 
อย่างง่ายที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของจังหวัด เป็นต้น     
  7) จัดท าแผนจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นโดยยึดหลักการจัดการ
ตนเอง   

8) จัดท าหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัคร
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ๆ         
  9) จัดท าหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัคร
แตล่ะด้านอย่างต่อเนื่อง 

10) รัฐบาลควรด าเนินการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเท่าเทียม และไม่ใช้สถานการณ์ความเดือดร้อนเป็นโอกาสหา
ประโยชน์ทางการเมือง 

11) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักชุมชนจั ดการ
ตนเอง     

12) กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ  (องค์กรมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกลไกสนับสนุนงบประมาณการจัดการภัยพิบัติโดย
ชุมชนที่เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ และระดมทุนการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนได้ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สร้างเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น และหนุนเสริม
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งบประมาณให้ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติ โดยให้มีกลไก
บริหารจัดการที่เหมาะสม 
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พฤติกรรมกำรค้ำงช ำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 

ยุพาพรรณ แสงเดช* 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ลักษณะปัญหาและอุปสรรคในการช าระหนี้เงินกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้ 
กยศ. เนื่องจากพฤติกรรมที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม สภาพแวดล้อม 
และบรรทัดฐานของวัฒนธรรม รวมถึงทัศนคติในการด าเนินชีวิต การขาดวิจารณญาณและการยั้งคิดใน
การเลือก บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้ที่มาติดต่อขอช าระ
หนี้ที่ กยศ. จ านวน 260 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าผลการ
ตอบแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ และร้อยละ เพ่ือหาลักษณะพฤติกรรมการค้าง
ช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
             ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.5) ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 46.2) สถานภาพโสด (ร้อยละ 65.4) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
80.8) มีสมาชิกครอบครัว 3–4 คน (ร้อยละ 51.5) และพักอาศัยเป็นเช่า (ร้อยละ 41.1) เป็นผู้มีรายได้ 
15,000–30,000 บาท (ร้อยละ 60.4) ลักษณะของการกู้ยืมเงิน เป็นกู้ยืมมากกว่า 150,000 บาท (ร้อยละ 
28.8) มียอดค้างช าระต่ ากว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 47.7) ระยะเวลา 11–15 ปี (ร้อยละ 50.8) มีภาระการ
ช าระหนี้ประเภทอ่ืน ต่ ากว่า 10,000 บาท ส าหรับวัตถุประสงค์ กู้ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวันและผู้ค้างช าระคาดว่าสามารถช าระหนี้ได้ ลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการ
ช าระหนี้พบว่าส่วนมากเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น รายได้ที่ลดลงและไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ กยศ. ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้
กู้ยืมในเรื่องความสามารถการช าระหนี้หลังจบการศึกษา หรือพิจารณาให้มีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือการ
ให้สินเชื่อที่มีคุณภาพและป้องกันปัญหาการทุจริต รวมถึงใช้การสร้างจิตส านึกและวินัยทางการเงินใน
สถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ กยศ. และให้บริการด้านค าแนะน าต่าง ๆ  
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม ค้างช าระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: pupae18189@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐในการก ากับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยในการให้กู้ยืมกองทุนได้มอบอ านาจให้กับสถานศึกษา
ด าเนินการให้กู้ยืมแทนกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง 
และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกองทุนเป็นทุนหมุนเวียนที่น าเงินกู้ยืมมาจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินช าระหนี้ของผู้กู้ยืมรุ่นพ่ี เมื่อนักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้รับเงินกู้ยืม
มาแล้วต้องรู้จักคุณค่าและวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาให้มากที่สุด เมื่อผู้กู้ยืมจบ
การศึกษาแล้วจะต้องมีหน้าที่ช าระหนี้ตามสัญญา เพ่ือส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป 
 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วทั้ง 2 กองทุนประมาณ 5,400,000 
ราย เป็นเงินที่ให้กู้ไปแล้วประมาณ 570,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ 
 กลุ่มท่ี 1 ปิดบัญชีถึงแก่ความตายและทุพพลภาพ ประมาณ 1,000,000 ราย  
 กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการปลอดหนี้ และหรืออยู่ในระหว่างการศึกษา 1,000,000 ราย 
 กลุ่มที่ 3 อยู่ในระหว่างการช าระหนี้ จ านวน 3,000,000 ราย ซึ่งในกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 
กลุ่มคือ 
        - กลุ่มท่ีช าระหนี้ปกติประมาณ 1,000,000 ราย  
       - กลุ่มที่ผิดนัดช าระหนี้ประมาณ 2,000,000 ราย มียอดเงินต้นที่ผิดนัดช าระหนี้ 
ประมาณ 68,000,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมากองทุนได้ด าเนินการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ผิดนัดช าระ
หนี้โดยด าเนินการติดตามในทุกรูปแบบทั้งการติดตาม ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย การฟ้องร้อง
ด าเนินคดี โดยมีการฟ้องคดีไปแล้วมากกว่า 1,200,000 คดี และเข้าสู่กระบวนการยึดทรัอพย์อีกนับ
แสนคดี 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้มาจากสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ 
1. ผู้กู้เข้าใจผิดคิดว่าเงินให้กู้ไม่จ าเป็นที่จะต้องคืนเงินเพราะเป็นเงินของรัฐที่ให้กู้โดยไม่ต้อง

ช าระคืน อย่างไรก็ตาม จากการที่มีอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน คาดว่าผู้กู้กลุ่มนี้น่าจะ
มีคงเหลือในบางส่วนเท่านั้น และเป็นเพียงข้ออ้างของการที่จะไม่ช าระหนี้ 

2. ผู้กู้ไม่มีวินัยขาดจิตส านึกในการช าระหนี้ ผู้กู้กลุ่มนี้จบการศึกษาแล้วมีงานท ามีรายได้          
มีความสามารถในการช าระหนี้แต่ไม่ยอมช าระ  

3. ผู้กู้ไม่มีวินัยทางการเงิน ผู้กู้กลุ่มนี้จบการศึกษาแล้วมีงานท า มีรายได้ มีความสามารถใน
การช าระหนี้ แต่กลับน าเงินไปใช้อย่างอ่ืน เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ เนื่องจากขาดวินัยทางการเงินท า
ให้ไม่สามารถบริหารเงินรายได้ให้เหมาะสมกับรายจ่าย ส่งผลให้ไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่ กยศ. ได ้
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4. ผู้กู้ที่ยังขาดแคลน ผู้กู้กลุ่มนี้มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนและยากจนเป็นกลุ่มที่จบ
การศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท า หรือได้งานที่มีรายได้น้อย ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่กองทุนฯ
ได ้

จากกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินในรุ่นต่อ ๆ ไป เพราะไม่ใช่แค่
การช าระหนี้เพียงอย่างเดียว แต่เท่ากับว่าได้ตัดโอกาสของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลัง ที่ขาด
แคลน เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ กองทุนก าลังจะขาดเงินสนับสนุน ในขณะเดียวกันยอดของการขอยืม
เงินทุนนั้นก็เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกปี 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรณี

ของผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้เงิน กยศ.  
2.2 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะปัญหาและอุปสรรคในการช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรณีผู้

กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้ กยศ.  
การศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้างช าระหนี้ การผิดนัดช าระหนี้ของนักเรียน 

นักศึกษาที่กู้ยืมเงินไปจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วผิดนัดช าระหนี้ว่ามีแนวทางใดที่จะท า
ให้การผิดนัดช าระหนี้ลดลง   

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืม
ที่ค้างช าระหนี้/ผิดนัดช าระหนี้กับ กยศ. ตั้งแต่ที่ค้างในแต่ละงวดและที่ก าลังจะถูกฟ้องด าเนินคดี 
ตัวอย่างที่ก าหนดท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถาม (Questionnaires) การสุ่มตัวอย่างจากผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้เงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา(กยศ.) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษำ  

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดังนี้ 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ   
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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- ที่พักอาศัย 
                1.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
          - รายได้ปัจจุบัน 
          - ภาระการช าระหนี้ประเภทอ่ืน  
          - มีค่าใช้จ่าย 
          - การมีงานท า 
        2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการค้างช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานวิจัย และเป็นแนวทางในการค้นหา ดังนี้ 
              ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตำม 

                              
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
  

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 

    - เพศ 
    - อายุ 
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 
    - ระดับการศึกษา 
    - จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
    - ที่พักอาศัย 

พฤติกรรมกำรค้ำงช ำระหนี้ กยศ. 
   - จ านวนเงินที่ค้างช าระ % 
   - จ านวนปีที่ค้างช าระ % ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดกำรค้ำงช ำระหนี้ 

    - รายได้ปัจจุบัน 
    - ภาระการช าระหนี้ประเภทอ่ืน 

   - มีค่าใช้จ่าย 

    - การมีงานท า 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ชาย 
หญิง 

95 
165 

36.5 
63.5 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 เพศหญิง จ านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.5  

 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ระหว่าง 21-38 ปี (Gen-Y) 
ระหว่าง 39-53 ปี (Gen-X) 
อายุ 54 ปีขึ้นไป 

198 
58 
4 

76 
22 
2 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ ระหว่าง 21–38 ปี (Gen Y) จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 76 
อายุระหว่าง 39–53 ปี (Gen X) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุ 54 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2   

 
ตำรำงท่ี 3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท 
รัฐวิสาหกิจ 
กิจการส่วนตัว 
ว่างงาน/ยังไม่ได้งาน 
อื่น ๆ 

32 
120 
20 
25 
18 
45 

12.3 
46.2 
7.7 
9.6 
6.9 
17.3 

รวม 260 100.0 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพ รับราชการ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 พนักงานบริษัท 
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จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประกอบกิจการ
ส่วนตัว จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ว่างงาน/ยังไม่ได้งาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 
อาชีพอ่ืน ๆ (เกษตรกร, ช่างภาพ, รับจ้างทั่วไป, ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ) จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.3 

 
ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 

สถำนภำพสมรส จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 
หม้าย 

170 
80 
7 
3 

65.4 
30.8 
2.7 
1.1 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างสถานภาพ  จะพบว่าโสด จ านวน 170 คิดเป็นร้อยละ 65.4 สมรส 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 คน หย่าร้าง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 หม้าย จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.  
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
กศน. 

12 
21 
210 
16 
1 

4.6 
8.1 
80.8 
6.1 
0.4 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ปริญญาตรี 210 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 สูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 กศน. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
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ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

จ ำนวนสมำชกิในครอบครัว จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

น้อยกว่า 3 คน 
จ านวน 3-4 คน 
จ านวน 5-6 คน 
จ านวนมากกว่า 6 คนขึ้นไป 

35 
134 
73 
18 

13.5 
51.5 
73 
6.9 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนสมาชิกในครอบครัว น้อยกว่า 3 คน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 จ านวน 3-4 คน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 จ านวน 5ข6 คน จ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.1 จ านวนมากกว่า 6 คนข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 

 
ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามที่พักอาศัย 

ที่พักอำศัย จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
บ้านตนเอง 
บ้านเช่า 
บ้านพักสวัสดิการ 
พักอาศัยกับบิดามารดา 
พักกับบุคคลอื่น 

98 
107 
13 
8 
34 

37.7 
41.1 
5.0 
3.1 
13.1  

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัย บ้านของตนเอง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 บ้านเช่า 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 บ้านพักสวัสดิการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 พักอาศัย
กับบิดามารดา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 พักกับบุคคลอ่ืน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.1  

 

ตำรำงท่ี 4.8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ปัจจุบัน 
รำยได้ปัจจุบัน/เดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 

41 
157 
41 

15.8 
60.4 
15.8 
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รำยได้ปัจจุบัน/เดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

มากกว่า 50,001 บาท 21  8.1 
รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อ

การค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากรายได้ปัจจุบัน/เดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 รายได้ 15,000–30,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.4 รายได้ 30,001–50,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 รายได้มากกว่า 50,001 
บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
 
ตำรำงท่ี 9  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนเงินที่กู้ยืม 

จ ำนวนเงินที่กู้ยมืจำก กยศ. จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
มากกว่า 150,000 บาท 

61 
67 
57 
75 

23.5 
25.8 
21.9 
 28.8 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 9 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อ

การค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามจ านวนเงินที่กู้ยืมจาก กยศ. ต่ ากว่า 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 จ านวน 50,000–100,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 
จ านวน 100,000–150,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 จ านวน 150,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 
ตำรำงท่ี 10  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามยอดหนี้ที่ค้างช าระ 

ยอดหนี้ที่ค้ำงช ำระ กยศ. จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
มากกว่า 150,000 บาท 

124 
55 
35 
46 

47.7 
21.2 
13.5 
 17.7 

รวม 260 100.0 

  
จากตารางที่ 10 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล

ต่อการค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากยอดหนี้ที่ค้างช าระ กยศ. ต่ ากว่า 50,000 
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บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 จ านวน 50,000–100,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 จ านวน 100,000–150,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 จ านวน 
150,000 บาทข้ึนไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 

 
ตำรำงที่ 11  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลา 
           การผ่อน ช าระหนี้ กยศ. 

ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี้ กยศ. จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
จ านวน 1-5 ปี 
จ านวน 6-10 ปี  
จ านวน 11-15 ปี 
ขอยืดระยะเวลาการผ่อนช าระ 

54 
45 
132 
29 

20.8 
17.3 
50.8 
 11.2 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล

ต่อการค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ กยศ. จ านวน 
1–5 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 จ านวน 6–10 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
จ านวน 11–15 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 ขอยืดระยะเวลาการผ่อนช าระ จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

 
ตำรำงที่ 12  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามภาระการช าระหนี้  
                  ประเภทอ่ืน 

ภำระกำรช ำระหนี้ประเภทอื่น จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 50,000 บาท 
มากกว่า 50,00 บาท 
ไม่มีภาระอื่น 

110 
98 
20 
32 

43.3 
37.7 
7.7 
12.3 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล

ต่อการค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามภาระหนี้ประเภทอ่ืน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 จ านวน 10,000–50,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.7 มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ไม่มีภาระ จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 
12.3 
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ตำรำงที่ 13  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามสาเหตุของการกู้ 
                 เงินในปัจจุบัน 

สำเหตุของกำรกู้เงินในปัจจุบัน จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เพื่อใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อซื้อยานพาหนะ 
เพื่อความบันเทิง/สุรา/บุหรี่ 
เพื่อลงทุนในธุรกิจอ่ืน เช่น ค้าขาย  
เพื่อการศึกษบุตรและคนในครอบครัว 
เพื่อการรักษาพยาบาล 
เพื่อใช้หนี้ท่ีมีอยู่เดิม 
อื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อ 

55 
6 
98 
49 
1 
14 
18 
6 
7 
6 

21.2 
2.3 
37.7 
18.8 
0.4 
5.4 
6.9 
2.3 
2.7 
2.3 

รวม 260 100.0 

  
จากตารางที่ 13 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล

ต่อการค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากสาเหตุของการกู้เงินในปัจจุบัน เรียงล าดับ
จากจ านวนและค่าร้อยละที่มากที่สุดลง เพ่ือใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.7 รองลงมา เพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ล าดับต่อไป
เพ่ือซื้อยานพาหนะ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 เพ่ือการศึกษาบุตรและคนในครอบครัว 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 เพ่ือลงทุนในธุรกิจอ่ืน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตาม
ตารางจะเห็นจากสาเหตุอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจัย 

 
ตำรำงที่ 14  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามความสามารถใน  
                 การช าระหนี้ 

ปัจจุบนัท่ำนคำดว่ำจะสำมำรถช ำระหนี้ได้
เพียงใด  

จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ช าระหนี้ได้ตามปกติ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ 

210 
50 

80.8 
19.2 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 14 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล

ต่อการค้างช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกจากความสามารถช าระหนี้ได้ในปัจจุบัน 
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ช าระหนี้ได้ตามปกติ จ านวน 210 คิดเป็นร้อยละ 80.8 ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  
 
ตำรำงที่ 15  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้และ 
                  ค่าใช้จ่าย 

ด้ำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย (ตอบได้มำกกว่ำ 1 
ข้อ) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ค่าใช้จ่ายมากข้ึน  
ไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี 
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น 
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง 
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง/คชจ.
มากขึ้น 
รายได้ลดลง 
รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากข้ึน 

152 
30 
19 
2 
6 
 

39 
12 

58.5 
11.5 
7.3 
0.8 
2.3 

 
15.0 
4.6 

รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 15 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลในการช าระหนี้

กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามรายได้และ
ค่าใช้จ่าย อันดับแรกคือค่าใช้จ่ายมากขึ้น จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รายได้ลดลง จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ไม่มี
การวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

 
ตำรำงที่ 16  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ  
                  สังคม 

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาค่าครองชีพสูง 
ปัญหาค่าครองชีพสูง 
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถท างานได้      
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถท างานได้/ปัญหาการว่างงาน 
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถท างานได้/ค่าครองชีพสูง 

31 
24 
176 
6 
5 
1 

11.9 
9.2 
67.7 
2.3 
1.9 
0.4 
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ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม 
ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาการว่างงาน 
ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาค่าครองชีพสูง 
ไม่จบการศึกษา/มีปัญหาเรื่องสุขภาพ 
ยังไม่อยากช าระหนี้ 
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ไม่สัมพันธ์กับช่วงที่รายได้ 

7 
5 
2 
1 
1 
1 

2.7 
1.9 
0.8 
0.4 
0.4 
0.4 

รวม 260 100.0 

  
จากตารางที่ 16 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลในการช าระหนี้

กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกด้านเศรษฐกิจ สังคม 
จะพบว่าปัญหาค่าครองชีพสูง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ปัญหาการว่างงาน จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาค่าครองชีพสูง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ไม่จบ
การศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถท างานได้ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถท างานได้/ปัญหาการว่างงาน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.9 ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาการว่างงาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.9 ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาค่าครองชีพสูง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

 
ตำรำงที่ 17  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามด้านเงื่อนไขและ 
                 ข้อก าหนดของ กยศ. 

ด้ำนเง่ือนไขและข้อก ำหนดของ กยศ. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)         จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ปัญหาการติดตามหนี้ 
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/ปัญหาเรื่องช่องทางการช าระ 
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไข 
ปัญหาช่องทางในการช าระเงิน 
ปัญหาเรื่องช่องทางการช าระเงิน/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ. 
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญหาการติดตามหนี้ 
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญหาช่องทางการช าระเงิน 
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป 
ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป 

59 
6 
32 
4 
6 
5 
23 
5 
71 
4 
16 
3 
4 
21 

22.7 
2.3 
12.3 
1.5 
2.3 
1.0 
8.9 
1.9 
27.3 
1.5 
6.2 
1.2 
1.5 
8.1 
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ด้ำนเง่ือนไขและข้อก ำหนดของ กยศ. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)         จ ำนวน (คน) ร้อยละ % 

ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป/ปัญหาเรื่องช่องทางในการช าระเงิน 1 0.4 
รวม 260 100.0 

 
จากตารางที่ 17 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลในการช าระหนี้

กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกด้านเงื่อนไขและ
ข้อก าหนด (กยศ.) ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ. จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ปัญหาการติดตามหนี้ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ปัญหาช่องทางการช าระเงิน จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.9 ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผู้กู้ไม่เข้าใจ
เงื่อนไข/ปัญหาการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ปัญหาการติดตามหนี้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยลุ 2.3 ปัญหาการติดตามหนี้/
ปัญหาเรื่องช่องทางการช าระเงิน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ปัญหาเรื่องช่องทางในการช าระ
เงิน/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ/ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปัญหาการ
ติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้ไม่
เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้
ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้
ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญหาช่องทางการช าระเงิน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป/ปัญหาเรื่องช่องทางในการช าระเงิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย 0.4 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย  
การสรุปผลการวิจัยได้แยกออกเป็นข้อ ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จากวัตถุประสงค์ข้อ 1 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ จากการวิจัยพบว่าผู้
กู้ที่ค้างช าระหนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 165 คน เป็นชาย 95 คน อายุ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ ระหว่าง 21–38 ปี (Gen Y) จ านวน 198 
คน รองลงมาอายุระหว่าง 39–53 ปี (Gen X) จ านวน 58 คน อายุ 54 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 120 คน รองลงมาจะเป็น
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 45 คน คือ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ 26 คน ลูกจ้างทั่วไป 10 คน รับจ้างทั่วไป 4 
คน ลูกจ้าง กยศ. 2 คน และเกษตรกร ช่างภาพ นักศึกษา ในด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่โสด 170 คน รองมาสมรส 80 คน หย่าร้าง 7 คน และหม้าย 3 คน ระดับการศึกษาของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามจบปริญญาตรี 210 คน รองมาอนุปริญญา/ปวส. 21 คน สูงกว่าปริญญาตรี 16 
คน จะมีมัธยมศึกษา/ปวช. แค่จ านวน 12 คน และ กศน. 1 คน จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 3–4 คน จ านวน 134 คน รองลงมาสมาชิกในครอบครัว 5–6 คน จ านวน 
73 คน น้อยกว่า 3 คนในครอบครัว จ านวน 35 คน และสุดท้ายมากกว่า 6 คนในครอบครัว จ านวน 
18 คน ของผู้ตอบค าถาม ที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของตนเอง 107 คน 
บ้านเช่า 98 คน พักอาศัยกับบิดามารดา 34 คน บ้านพักสวัสดิการ 13 คน ล าดับสุดท้ายพักกับบุคคล
อ่ืน 8 คน ตามล าดับ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 ส าหรับปัจจัยลักษณะด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อการค้างช าระหนี้ 
จากการวิจัยพบว่า ผู้กู้ที่ค้างช าระหนี้ที่ตอบแบบสอบถามในด้านพฤติกรรมในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุเกิด
การค้างช าระกับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งแบ่ งจากหัวข้อ สรุปรายได้ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000–30,000 บาท จ านวน 157 คน รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท กับ ระหว่าง 
30,001–50,000 บาท มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน 41 ราย ทั้ง 2 ค าตอบ ล าดับสุดท้ายคือ 
มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 21 คน ผู้กู้ที่ค้างช าระหนี้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนเงินที่กู้ยืมจาก 
กยศ. จ านวนมากกว่า 150,000 บาทขึ้นไป จ านวน 75 คน ล าดับที่สองจ านวน 50,000–100,000 
บาท ล าดับที่สาม ต่ ากว่า 50,000 บาท ปัจจุบันผู้กู้ที่ตอบค าถามของยอดหนี้ที่ค้างช าระในปัจจุบัน 
จ านวนต่ ากว่า 50,000 บาท 124 คน จ านวน 50,000–100,000 บาท 55 คน จ านวน 150,000 บาท
ขึ้นไป 46 คน ระยะเวลาที่ผู้กู้ผ่อนช าระหนี้ กยศ. ระยะเวลา 1–15 ปี 132 คน ระยะเวลา 1-5 ปี 
จ านวน 54 คน ระยะเวลา 1–10 ปี จ านวน 45 คน ล าดับสุดท้ายขอยืดระยะเวลาการผ่อนช าระ 29 
คน ปัจจุบันภาระการช าหนี้ประเภทอ่ืน ต่ ากว่า 10,000 บาท 110 คน จ านวน 10,000– 0,000 บาท  
98 คน ไม่มีภาระ 32 คน สุดท้ายมากกว่า 50,000 บาท 20 คน สาเหตุส่วนใหญ่ของการกู้เงินใน
ปัจจุบัน เพ่ือค่าใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 98 คน เพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 55 คน เพ่ือซื้อ
ยานพาหนะ 49 คน เพื่อการศึกษาบุตรและคนในครอบครัว 18 คน เพ่ือลงทุนในธุรกิจส่วนตัว 14 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ กยศ. ในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถช าระหนี้ได้
ตามปกติ 210 คน ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ 50 คน  

จากวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อ 3 ลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการช าระหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จากการวิจัยพบว่า ผู้กู้ที่ตอบแบบสอบถามลักษณะปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส่งผลในการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของผู้ตอบค าถามโดยให้ตอบ
ค าถามได้มากกว่า 1 ข้อ เรียงล าดับจากค าตอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด เป็นเรื่อง
ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ล าดับแรกคือค่าใช้จ่ายมากข้ึน จ านวน 152 คน รายได้ลดลง จ านวน 39 คน 
ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี จ านวน 30 คน และที่ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ไม่มีการวางแผนทาง
การเงินที่ดี/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จ านวน 19 คน รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จ านวน 12 คน ไม่มีการ
วางแผนทางการเงินที่ดี/รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จ านวน 6 คน ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่
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ดี/รายได้ลดลง จ านวน 2 คน ด้านเศรษฐกิจ สังคัม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ปัญหาค่าครองชีพสูง 175 
คน ปัญหาการว่างงาน 31 คน ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาค่าครองชีพสูง 24 คน ไม่จบการศึกษา
หลังจากมีการกู้ยืม 7 คน มีปัญหาเรื่องสุขภาพท าให้ไม่สามารถท างานได้ 6 คน ด้านเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของ กยศ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ. 70 คน 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการช าระหนี้ 59 คน ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 32 คน ปัญหาเรื่องช่องทางในการช าระเงิน 23 คน ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป 21 
คน 

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผลการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้างช าระ

หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง 21-38 ปี (Generation Y) เป็นกลุ่ม
อายุที่มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับ นิตยาสารออนไลน์ SCB EIC Insight กลยุทธ์มัด
ใจผู้บริโภค Gen Y (2557: 11) ที่กล่าวไว้ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ไทยจึงเปรียบเสมือนขุมทองของ
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยขนาดของตลาดและศักยภาพในการใช้จ่าย เฉพาะปี 2013 ปีเดียว 
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ซื้อยานพาหนะไปกว่า 2.6 แสนล้านบาท สินค้า IT ต่าง ๆ และค่าบริการการ 
สื่อสารโทรคมนาคมรวมกันเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท รวมไปถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้า 7 หมื่น
ล้านบาท และเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้ว ด้วยขนาดของประชากรและแนวโน้มการใช้จ่าย  ของกลุ่ม Gen Y ศักยภาพตลาด
โดยรวมในปี 2015 ของกลุ่ม Gen Y จะอยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท ซึ่งใหญ่กว่าตลาดของ Baby 
Boomers 40% และมีขนาดใกล้เคียงกับตลาด Gen X ดังนั้น หากสามารถคว้าส่วนแบ่งตลาด Gen 
Y ไว้ได้เพียง 0.01% ก็จะหมายถึงเม็ดเงินรายได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ หากประมาณการ
การใช้จ่ายตลอดชีวิตของผู้บริโภค ถือว่ากลุ่ม Gen Y ไทยมีศักยภาพทางการตลาดเกือบ 160 ล้าน
ล้านบาททีเดียว และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพโสด การศึกษา
จบปริญญาตรีส่วนมาก เพศหญิงจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่าเพศชาย จ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่
ระหว่าง 3-4 คน ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเองโดยแม้ว่าสถานภาพของผู้ที่มีพฤติกรรมค้างช าระคือ
โสด แต่หากพิจารณาประกอบกับสถานที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านตนเองกับจ านวนสมาชิกในครอบครัวท า
ให้เห็นว่าผู้ค้างช าระมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการค้างช าระ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จาก
การให้ข้อมูลของผู้กู้ที่ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการค้างช าระหนี้ข้อคิดเห็น รายได้ของบุคคลจะ
แสดงฐานะของเศรษฐกิจ จ านวนยอดหนี้ที่ค้างช าระกับทาง กยศ. และระยะเวลาที่ผ่อนช าระกับทาง 
กยศ. จากจ านวนยอดหนี้ที่ค้างช าระและระยะเวลาที่ช าระ เมื่อเทียบกับอายุของผู้กู้หลังจบ ซึ่งไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสาเหตุของพฤติกรรมการค้างช าระ สาเหตุค่าใช้จ่ายเงินเกิดจากการ
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ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งไปในทิศทางเดียวกันของที่พัก
อาศัยบ้านของตนเอง การศึกษาและสาเหตุของการเป็นหนี้ในปัจจุบันเพ่ิมขึ้นจากการมีหนี้สินอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับ พิมล ศรีวิกรม์ (2542: 6) ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าหมายถึงการกระท าที่
ผู้บริโภคแสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ได้แก่ การค้นหา การเลือกซื้อ และการประเมินผล
ในการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมถึงการบริการที่ผู้บริโภคได้รับหรือพึงจะได้รับ ซึ่งการกระท า 
ดังกล่าวเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นเอง  

ความรู้ความเข้าใจที่มีความส าคัญที่จะต่อยอดในเรื่องการมีงานท า เรื่องปัญหาและอุปสรรค
ของการค้างช าระหนี้ในด้านของรายได้และค่าใช้จ่าย เพราะจากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาพบ
ผู้กู้ที่ค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตัดสินใจจะไม่ช าระหนี้และยอมให้กองทุน
ฟ้องร้องด าเนินคดี เนื่องจากการเจอสภาพปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่เพ่ิมมากขึ้น ในด้าน
เศรษฐกิจจะเห็นถึงปัญหาในเรื่องของปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมมากขึ้น ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้เงินกู้ยืม ในด้านของ
เงื่อนไขและข้อก าหนดของ กยศ. ผู้กู้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาในสัญญาของ กยศ. ซึ่งเป็น
ข้อที่ท าให้ผู้กู้เข้าใจผิดในการที่จะช าระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรมีขั้นตอนในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมว่ามีความสามารถในการช าระคืนเมื่อจบการศึกษาหรือไม่ โดยตั้งหน่วยงานเฉพาะ
ขึ้นมาเพ่ือป้องกันการทุจริต และการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก ตลอด
จนถึงการติดตามทวงถาม โดยมีมาตรการด าเนินการส าหรับผู้ไม่ช าระหนี้ตามข้อก าหนด และประกาศ
ให้ทราบรวมไปถึงใส่ในสัญญากู้ยืม 

1. ในการวิจัยครั้งนี้เห็นควรมีการสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้อย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา  

2. ควรจะมีการสร้างวินัยทางการเงินให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน และ
การออม และการบริหารเงินต่าง ๆ โดยเริ่มขณะที่ศึกษาอยู่ เพ่ือให้ผู้กู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออม มีวินัยทางการเงินในอนาคต ต่อไปเมื่อผู้กู้มีรายได้จะได้กลับมาช าระหนี้ได้เป็นปกติ 

3. ควรส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โรงเรียน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. ให้
มีความรู้และความเข้าใจในภาระกิจของ กยศ. เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดให้นักเรียนในโรงเรียน            
ควรเผยแพร่ให้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงความส าคัญของการช าระหนี้ภาระกิจของ  
กยศ. และความส าคัญที่ กยศ. จะได้รับเงินคืนกลับมาให้คนรุ่นหลัง ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
กยศ. โดยมีผู้กู้มีมากกว่า 5 ล้านราย และผู้ค้ ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้กู้ประมาณ 5 ล้านราย 
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4. ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรมีขั้นตอนในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมว่ามีตรงตามความวัตถุประสงค์ของการให้กู้ และแนะน าให้เรียนในวิชาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ เพ่ือให้มีงานท าท่ีดีและสามารถในการช าระคืนเมื่อจบการศึกษา 

5. ทั้งนี้ในการให้ความรู้ทางด้านการเงินให้ผู้กู้นั้น กยศ. อาจขอความร่วมมือจากเกี่ยวกับ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความรู้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีหน่วยงานที่ให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชน กองทุนการออมแห่งชาติที่รัฐตั้งขึ้นให้ประชาชนมีการออม หากทั้งสอง หน่วยงานนี้มี
ความร่วมมือกัน ทุกหน่วยงานก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ กยศ. จะได้นักเรียนผู้กู้ที่มีวินัยทาง
การเงินและสามารถช าระหนี้ให้ กยศ. ได้ ส่วนกองทุนการออมแห่งชาติก็จะได้ฐานลูกค้าจากนักเรียน
ผู้กู้ของ กยศ. เป็นต้น 

6. ในการท าวิจัยนี้ผู้วิจัยจะได้ส่งผลการวิจัยให้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือ
จะได้น าประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูลในการให้เงินกูและบริหารหนี้ต่อไป 
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล 

เรืองตะวัน ยะสูงเนิน* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ท าการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการทาง
การเงินผ่าน  Mobile Banking Application ของธนาคารในประเทศไทย ที่ อาศัยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถาม
ตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยมากที่สุด คือ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้บริการท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชี โดยเฉลี่ยใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อ
เดือน และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก โดยปัจจัย เรื่อง Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปท าธุรกรรมที่สาขา
ของธนาคาร ส่งผลมากท่ีสุด รองลงมือ คือ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเม่ือสมัครใช้บริการ  

ส าหรับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยเรื่อง การใช้บริการ Mobile Banking ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking 

 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม Mobile Banking 

 
1. บทน ำ 
 ปัจจุบันถือเป็นยุคแห่งการก้าวล้ าของเทคโนโลยีที่มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาปรับใช้กับการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการท า
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การท า

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: ruangtawan.yasu@stu.nida.ac.th 
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ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เช่น Mobile Banking และ Internet Banking เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และเข้ามาแทนที่การท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร เนื่องจากธุรกรรมในสาขาส่วนใหญ่
เป็นธุรกรรม ฝาก ถอน โอนเงิน และช าระเงิน ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมดังกล่าวสามารถท าผ่าน Digital 
Banking ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร โดยผู้ให้บริการมีทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร 
(Non-Bank) รวมทั้งธุรกิจฟินเทค (FinTech) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการออกแบบ พัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารให้ปรับตัวรองรับ
การใช้งานของลูกค้าตามไปด้วยเช่นกัน 
 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมี
อัตราการเติบโตมากกว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet Banking โดยจากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking ณ สิ้นปี 2560 มี
จ านวน 31.63 ล้านบัญชี เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 51.48 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 และปริมาณการท า
ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking ในปี 2560 มีจ านวน 1,229,930 ล้านรายการ 
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 110.25 เมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Internet 
Banking ณ สิ้นปี 2560 มีจ านวน 20.46 ล้านบัญชี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.58 เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2559 
และปริมาณการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Internet Banking ในปี 2560 มีจ านวน 
248,478 ล้านรายการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  แสดงสถิติการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ปี 
2559 – 2560 
รำยกำรกำรท ำธุรกรรมกำรช ำระเงิน ปี 2560 ปี 2559 

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Internet Banking 
จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 
ปริมาณรายการ (พันรายการ) 
มูลค่ารายการ (พันรายการ) 
ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking 
จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 
ปริมาณรายการ (พันรายการ) 
มูลค่ารายการ (พันรายการ) 

- 
20,466,619 

248,478 
23,513 

- 
31,634,571 
1,229,930 

8,999 

- 
15,095,696 

240,461 
29,706 

- 
20,883,147 

584,983 
5,361 

แหล่งที่มำ: (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการใช้บริการผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าการใช้

บริการผ่าน Internet Banking เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจ E-commerce/M-commerce ท าให้ผู้บริโภค
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นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และนิยมใช้ Mobile Banking เป็นช่องทางในการช าระค่าสินค้า/
บริการออนไลน์ ส่งผลให้การใช้ Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1  จ านวนการดาวน์โหลด Mobile Application ใน Google Play Store สูงสุด 7 ล าดับแรก 
แหล่งที่มำ: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก (2560) 
 

ปัจจุบันการใช้ Mobile Banking เป็นการใช้งานผ่าน Application ในโทรศัพท์มือถือ หรือ
แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่ง Application ของแต่ละธนาคารจะมีลักษณะการใช้งาน/บริการหลักที่
ใกล้เคียงกัน โดยการน าเสนอบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

แม้อัตราการใช้บริการ Mobile Banking จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 
ยังจ าเป็นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ คุณภาพของการบริการ ระบบรักษาความปลอดภัย คิดค้น
นวัตกรรมและสร้างบริการทางการเงินที่แปลกใหม่ ทันสมัย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้มี
ศักยภาพเพ่ิมความสามารถ โอกาส และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจทั้ งในและ
ต่างประเทศ ดังนั้น หากต้องการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน และรองรับธุรกรรมดิจิทัลในอนาคตที่
คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
งาน ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือน าข้อมูลผลวิจัยที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ื อศึ กษ าพฤติ กรรมการใช้บ ริ การ  Mobile Banking ของผู้ ใช้ บ ริก ารใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือ
เป็นกรอบแนวคดิในการศึกษาตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้
บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะมีจ านวนมากกว่า 400,000 คน เนื่องจากข้อมูลประชากรที่ใช้ Mobile 
Banking ทั่วประเทศ มีจ านวน 31.64 ล้านบัญชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) ส่วนขนาด
ตัวอย่าง ใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1970) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าโดยประมาณ 400 ราย โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้บริการ 
Mobile Banking ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ส าหรับวิธีการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
2561 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จากนั้นจะท าการ
ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ของกรใช้งาน 
- การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile 
Banking 

- ธนาคารผู้ให้บริการ 
- ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการ 
- ความถี่ในการใช้บริการ 
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4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์  
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 282 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.50 มี

อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีจ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อย ละ 54.75 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 241 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 60.25 และมีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 15,000–25,000 บาท จ านวน 130 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 32.50  
 4.2 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ของ
ผู้ใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผู้ใช้บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแจกแจงเป็น

ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตำรำงท่ี 2 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) (�̅�) S.D. แปลผล 

1. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
   1.1 ข้อมูลทางการเงินใน Mobile Banking มีมาตรฐาน และมี
ระบบการให้บริการที่มีความถูกต้องแม่นย า 

4.33 0.63 มาก 

   1.2 Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเร็ว 4.24 0.65 มาก 
   1.3 มีฟังก์ช่ันการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การโอน
เงิน เช็คยอด ช าระค่าสินค้า/บริการบัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค 
และเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 

4.48 0.64 มาก 

   1.4 Mobile Banking มีการอัพเดตข้อมูล พัฒนารูปแบบการใช้
งานท่ีทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

4.24 0.68 มาก 

2. ปัจจัยด้ำนรำคำ 
   2.1 ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ 4.64 0.62 มากที่สุด 

   2.2 โดยรวมแล้ว ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีความเหมาะสม 4.35 0.77 มาก 
   2.3 Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปท า
ธุรกรรมที่ 

4.65 0.64 มากที่สุด 

สาขาของธนาคาร    
3. ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย    
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) ส่วนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา เรื่อง Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าการไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.65 : มากที่สุด) ปัจจัยด้านราคา เรื่อง    
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเม่ือสมัครใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.64 : มากท่ีสุด) ตามล าดับ 

 4.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริกำร 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ

ใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน โดยแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตำรำงที่  3  ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลย ี (�̅�) S.D. แปลผล 

1. กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรใช้งำน 
   1.1 ท่านคิดว่าการใช้บริการ Mobile Banking จะท าธุรกรรม
ต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น ส าหรับการท าในสิ่งที่ท่านต้องการท า 
และอาจจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตของท่าน 

4.47 0.62 มาก 

   1.2 การใช้บริการ Mobile Banking ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น 

4.61 0.59 มากที่สุด 

   1.3 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking 

4.51 0.61 มากที่สุด 

   3.1 มีช่องทางการสมัครที่หลากหลาย 4.02 0.79 มาก 

   3.2 สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 4.49 0.70 มาก 
   3.3 มีช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 3.72 0.91 มาก 

4. ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด    
   4.1 มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการครบถ้วน ทันสมัย
อย่างสม่ าเสมอ 

4.01 0.73 มาก 

   4.2 มีโปรโมช่ันส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking อย่างต่อเนื่อง 

3.77 0.89 มาก 

   4.3 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 3.81 0.84 มาก 

รวม 4.21 0.10 มำก 
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ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลย ี (�̅�) S.D. แปลผล 

2. กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน 
   2.1 การใช้บริการ Mobile Banking ท าให้ท่านสามารถท า
ธุรกรรมที่ท่านต้องการได้ง่ายยิ่งข้ึน 

4.47 0.62 มาก 

   2.2 การใช้บริการ Mobile Banking มีขั้นตอนการใช้งานง่าย       
ไม่ซับซ้อน 

4.34 0.64 มาก 

   2.3 Mobile Banking ใช้ภาษาที่ ง่ายต่อความเข้าใจ แสดง
ผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการอ่าน 

4.33 0.64 มาก 

รวม 4.46 0.02 มำก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) ส่วนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน เรื่อง การใช้บริการ Mobile 
Banking ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.61 : มากท่ีสุด) 
รองลงมา คือ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM 
และ Internet Banking (ค่าเฉลี่ย 4.51 : มากท่ีสุด) ตามล าดับ 

4 .4 ก ำรวิ เค รำะห์ เกี่ ย วกั บพ ฤติ ก รรมกำรใช้ บ ริก ำร  Mobile Banking ใน เขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 

ภำพที่ 3 ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 
 
 
 
 

19.54%

13.90%

6.69%

22.05%

8.99%

19.85%

2.82%
4.91%

1.25%

ธนำคำรที่กลุ่มตัวอย่ำงเคยใช้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำน Mobile Banking Application
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ตำรำงท่ี 4  จ านวน และร้อยละ ของพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ธนำคำรผู้ให้บริกำร   

   ธนาคารกรุงเทพ 97 24.25 
   ธนาคารกรุงไทย 46 11.50 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 16 4.00 

   ธนาคารกสิกรไทย 104 26.00 
   ธนาคารทหารไทย 30 7.50 
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ 91 22.75 
   ธนาคารธนชาติ 7 1.75 

   ธนาคารออมสิน 7 1.75 
   อื่น ๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 

 

ภำพที่ 4  ประเภทของธุรกรรมที่กลุ่มตัวอย่างท าผ่าน Mobile Banking Application  
 
 
 
 
 
 
 

21.83%

27.74%

18.85%

14.37%

5.05% 4.55%
7.61%

ประเภทของธุรกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงท ำผ่ำน Mobile Banking Application
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ตำรำงท่ี 5  จ านวน และร้อยละ ของพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่าง  
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

จ ำนวนคร้ังท่ีใช้บริกำร เฉลี่ยต่อเดือน 
   น้อยกว่า 3 ครั้ง      
   3 - 5 ครั้ง       
   มากกว่า 5 ครั้ง 

 
11 
67 
322 

 
2.75 
16.75 
80.50 

รวม 400 100.00 

 
จากภาพที่ 3 – ตารางที่ 4 สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Banking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ดังนี้ 
ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application มาก

ที่สุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 22.05 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
คิดเป็นร้อยละ 19.85 และธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 19.54 ตามล าดับ  
 ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย มีจ านวน 
104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา คือ ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.25 และธนาคารไทยพาณิชย์ จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามล าดับ 
 ประเภทของการท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
27.74 รองลงมา คือ เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.83 และช าระค่าสินค้า/บริการ คิดเป็นร้อยละ 
18.85 ตามล าดับ 
 จากผลของแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking Application มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน มีจ านวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมา
ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.75 และใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อ
เดือน จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดับ 
 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
          ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงจ านวน 282 
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.50 และเพศชายจ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.50 โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีจ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 
132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
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พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000–25,000 บาท จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา
คือ รายได้ 25,001–35,000 บาท มีจ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)  
          จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก 
ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินใน Mobile Banking มีมาตรฐานและมีระบบการให้บริการที่มี
ความถูกต้องแม่นย า Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการให้บริการทางการเงิน
ที่หลากหลาย เช่น การโอนเงิน เช็คยอด ช าระค่าสินค้า/บริการ บัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค และ
เติมเงิน โทรศัพท์มือถือ Mobile Banking มีการอัพเดตข้อมูล พัฒนารูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย
อย่างสม่ าเสมอ 

2) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มี  2 ข้อ 
ได้แก่ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าการไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร และมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ โดยรวมแล้ว 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีความเหมาะสม 

3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ มีช่องทางการสมัครที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และมี
ช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว     

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการครบถ้วนทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
มีโปรโมชั่นส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง และมีการโฆษณา
ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

5.3 ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี 
          จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้           
   1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่ สุ ด  มี  2 ข้อ ได้ แก่  การใช้บริการ Mobile Banking ช่ วยลดค่าใช้จ่ ายของท่ าน  เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking และมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านคิดว่าการใช้
บริการ Mobile Banking จะท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น ส าหรับการท าในสิ่งที่ท่านต้องการ
ท า และอาจจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตของท่าน 
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2) การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การใช้บริการ Mobile Banking ท าให้ท่านสามารถท าธุรกรรมที่ท่าน
ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้บริการ Mobile Banking มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ
Mobile Banking ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจแสดงผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการอ่าน 

5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล             

พฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม โดย
สรุปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ คือ ธนาคารกสิกรไทย    
คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา คือ ธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 24.25 และธนาคารไทยพาณิชย์ 
คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามล าดับ ประเภทของการท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 27.74 รองลงมา คือ เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.83 และช าระค่าสินค้า/
บริการ คิดเป็นร้อยละ 18.85 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Mobile Banking Application มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมาใช้บริการ 
3-5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.75 
ตามล าดับ 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาท าให ้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งธนาคารสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ 
Mobile Banking ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ธนาคารควรเน้นย้ าถึงประโยชน์ของการใช้งาน Mobile Banking ว่าดีกว่า
ช่องทางอ่ืนอย่างไร เพ่ือให้ผู้ใช้บริการตระหนักและยอมรับการใช้ Mobile Banking นอกจากนั้น
ธนาคารควรออกแบบการใช้งาน Mobile Banking ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เพ่ือที่ภายหลังจากการที่
ผู้ใช้บริการได้ยอมรับและทดลองใช้แล้วจะได้เกิดความเข้าใจในการใช้บริการ และใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

2) ธนาคารควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการใช้บริการ Mobile Banking 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงระบบการรักษา
ความปลอดภัยของบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นว่าเงินจะไม่สูญหาย 
สามารถท าธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย มีความเข้มงวดในเรื่องรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน รวมถึงการ
ลงทะเบียนใช้งานในครั้งแรกต้องแสดงถึงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล และต้องมีการสร้างความ
มั่นใจในระบบป้องกันการขโมยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
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3) ธนาคารควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านบริการในส่วนของการติดต่อสื่อสาร 
ด้านระบบในส่วนของรูปแบบทางกายภาพเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 
ระดับความคิดเห็นต่อช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็วน้อยที่สุด ดังนั้นในด้านบริการในส่วนของ
การติดต่อสื่อสาร ธนาคารควรพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถของพนักงานผู้รับสมัครใช้
บริการและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ให้สามารถตอบปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการใช้
บริการธุรกรรมได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ทั่วถึง และสม่ าเสมอ 

5.6 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอ่ืน  ๆ เพ่ือให้

การศึกษามีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดอ่ืน ๆ อาจมีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน  

2) ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth-Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเจาะจงมากข้ึน 

3) ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการเพ่ือการพัฒนา
ที่ถูกต้อง ตรงจุด เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกท้ังยังสามารถท านายถึงแนวโน้มของบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application   
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรธนำคำรเซเว่นอีเลฟเว่น 
กรณีควำมคิดเห็นของลูกค้ำธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด ในเขตบำงกะปิ (มหำชน)  

รัมภาภัค รุตรัตนมงคล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น 
อีเลฟเว่น กรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ 2) เพ่ือทราบ
ลักษณะพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิที่
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและน าผล
การศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผนด าเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน 

ประชากรที่ศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขตบางกะปิจ านวน 
8 สาขา ได้แก่ สาขา สาขาโลตัสบางกะปิ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาเอ็นมาร์คพลาซ่าบางกะปิ 
สาขาคลองจั่น สาขาหัวหมาก สาขาถนนรามค าแหงและสาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ โดยใช้สูตรการ
ค านวณแบบไม่ทราบถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนและสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ   

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26–33 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001–
45,000 บาท รูปแบบการให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตบางกะปิต้องการเป็นอันดับแรก คือ การให้บริการฝาก ถอน โอน ช าระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มี
วัตถุประสงค์หลักในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ ด้านฝาก ถอน โอนเงิน มีวันที่สะดวกในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวัน เวลาที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31–20.00 น. 
และช่องทางที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ บริการอินเทอเน็ตแบงก์ก้ิง/Mobile Banking 

 
ค ำส ำคัญ: ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น การตัดสินใจ ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) 

1. บทน ำ 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: rampapak.rut@stu.nida.ac.th 



 
 

493 
 

  ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทส าคัญมากที่สุดของประเทศในฐานะสถาบันการเงิน สามารถสร้าง
เครดิตซึ่งส่งผลต่อปริมาณการเงินในระบบของประเทศอันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นสื่อกลางทาง
การเงินโดยเป็นแหล่งระดมทุนจากประชาชนในรูปของเงินฝาก กองทุนรวม ประกันชีวิต เป็นแหล่ง
กู้ยืมเงินระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง และน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท เช่น 
บริการรับช าระเงินค่าสาธารณูปโภค ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการธนาคารผ่านมือถือ บัตรเครดิต 
ฯลฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อันน ามาสู่รายได้ของธนาคาร โดยเฉพาะช่องทางหลักอย่างสาขาธนาคารที่
ปัจจุบันยังมีความส าคัญส าหรับธุรกรรมที่มีความซับซ้อน เช่นสินเชื่อและการวางแผนการลงทุน ที่ต้อง
ได้รับการแนะน า มีการพูดคุยให้ข้อมูลและรายละเอียดจากพนักงานสาขาธนาคาร รวมถึงในบาง
ธุรกรรมจ าเป็นต้องได้รับการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ลูกค้าจึงยัง
ต้องมาใช้บริการที่สาขา ท าให้บทบาทของสาขาธนาคารยังคงมีความจ าเป็น แต่ด้ วยช่องทางการท า
ธุรกรรมการเงินที่มีมากข้ึนในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย ประกอบ
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ชอบความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ายและประหยัดการเดินทาง 
ท าให้ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับช าระ
ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็นช่องทางการท า
ธุรกรรมการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากมีสาขาครอบคลุมแทบจะทุกพ้ืนที่ของ
ชุมชน มีความสะดวกสบายในการเข้าไปใช้ให้บริการรวดเร็ว “เซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อพูดชื่อนี้ไม่มีใครไม่
รู้จักตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ” เพราะเป็นร้านค้าสะดวกซ้ือที่มีสาขามากที่สุดตั้งอยู่ทั่วประเทศไม่
ว่าจะเป็น ชุมชน ย่านธุรกิจการค้า หมู่บ้าน คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารส านักงาน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานีบริการน้ ามัน จนอาจกล่าวได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของประชาชนอย่างแยกไม่ออก รวมถึงทางด้านธุรกรรมการเงิน โดยเป็นที่สังเกตว่าทุก
สาขาของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จะมีตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ของหลายธนาคารติดตั้งและ
ให้บริการอยู่   

ปัจจุบันร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ด าเนินกิจการเปิดในประเทศไทยมี
จ านวนประมาณทั้งสิ้นกว่า 10,000 สาขา (ณ เดือน มกราคม 2561) เฉพาะในกรุงเทพมหานครมี
จ านวนของสาขามากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่มีมากถึง 200 สาขา ซึ่งในประเทศ
ไทยนั้นมีสาขาของร้านสะดวกซ้ือเซเเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ
ญี่ปุ่น มีผู้ใช้บริการมากกว่า 9 ล้านคนต่อวัน มียอดขายเฉลี่ย 65 ,019 บาทต่อวันต่อสาขา และมี
เป้าหมายที่จะขยายสาขาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับธนาคารพาณิชย์ที่ทยอยลดจ านวนสาขาลง
ในแต่ละปี ดังตารางที่ 1 

 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงการเปลี่ยนแปลงสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
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ธนำคำร มิถุนำยน 2560 ธันวำคม 2560 เปลี่ยนแปลง มิถุนำยน 
2561 

เปลี่ยนแปลง 

ภำพรวม 6,913 6,784 -129 6,734 -50 
กสิกรไทย 1,059 1,029 -30 1,034 5 

ไทยพำณิชย์ 1,170 1,161 -9 1,069 -92 

กรุงเทพ 1,165 1,166 1 1,165 -1 
กรุงไทย 1,169 1,121 -48 1,120 -1 
ธนชำติ 549 524 -25 517 -7 
ไทยเครดิต 121 132 11 181 49 

อื่นๆ 1,680 1,651 -29 1,648 -3 

แหล่งที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 การที่ธนาคารพาณิชย์ลดจ านวนสาขาลง เนื่องจากต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาที่เน้นการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ควบคู่กับการมองหาช่องทางการ
ให้บริการอ่ืนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยการแต่งตั้ง แบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking Agent) หรือ
ตัวแทนของธนาคารในการขยายธุรกรรมทางการเงินในวงเงินไม่สูง สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ต้องท าให้ธนาคารพาณิชย์มีทางเลือกและมีความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการ
ต้นทุนด้านสาขามากข้ึนและประชาชนได้รับประโยชน์ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จึง
กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้ส าหรับธนาคารพาณิชย์ในการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการขยาย
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ด้วยมีความได้เปรียบเรื่องจ านวนสาขาและเปิดบริการตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่คัดเลือกและแต่งตั้งให้เซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-Eleven) เป็นแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking Agent) รับช าระค่าบริการ ฝากเงิน ถอนเงิน ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 องค์การกล่าวคือ ธนาคารออมสิน บริษัทซีพีออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยระยะแรกเปิดให้บริการกับกลุ่มเยาวชนในวันออม
แห่งชาติ วันที่ 31ตุลาคม 2561 ให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมหนึ่งปีแรกส าหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 
7-20 ปี ที่ต้องการออม และสามารถออมได้ตั้งแต่ 1 บาท สามารถฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ระยะที่สองจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปในการฝากเงิน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพในเวลากลางคืนเช่น พ่อค้า แม่ค้าในตลาด โดยก าหนดยอดเงินฝากสูงสุด
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ และให้บริการถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-Eleven) โดยก าหนดให้ลูกค้าของธนาคารออมสินสามารถถอนได้ตั้งแต่ 1-5,000 บาท ในช่วงเวลา 
8.00-22.00 น. ค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท (ไทยโพสต์, 2561) ซึ่งในอนาคตอาจจะมีความ
ร่วมมือกับธนาคารอ่ืนตามมา ซึ่งจะท าให้ธนาคารสามารถลดต้นทุนจากการเปิดสาขา และลดต้นทุน
จากการขนย้ายเงิน และยังท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทั้งรับ
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ฝากเงิน ถอนเงิน แต่ว่าสถานที่ในการท าธุรกรรมเปลี่ยนไป จากเดิมต้องไปที่สาขาธนาคาร สามารถ
เดินเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่นไปท าธุรกรรมการเงินเลยก็ได้ ทั้งนี้ธนาคารที่จะอนุญาต
หรือผู้แต่งตั้งตัวแทน จะต้องมีระบบการควบคุมที่ดี เพราะการด าเนินงานลักษณะนี้มีความเสี่ยง โดย
หลักเกณฑ์การเลือกตัวแทนของธนาคารหรือแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking Agent) รวมถึงเงื่อนไขและ
รูปแบบในการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของแต่ละธนาคาร     

แม้ในระยะแรก เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จะมีฐานะเป็น แบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking 
Agent) ยังไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เป็นเพียงตัวแทนในการรับท าธุรกรรมการเงินของธนาคาร โดยยังมี
การจ ากัดประเภทและวงเงิน รวมถึงช่วงเวลาในการท าธุรกรรมบางรายการ แต่ด้วยจุดแข็งของร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นที่มีสาขาเป็นจ านวนมาก เปิดให้บริการ 365 วันตลอด 24 ชั่วโมง มีกลุ่ม
ลูกค้ามาใช้บริการที่หลากหลาย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (7 -Eleven) 
จะขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็น แบงก์กิ้ง เซอร์วิส (Banking Service) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่า
จะเป็นในฐานะแบงก์ก้ิง เอเย่นต์ หรืออาจพัฒนาเป็นธนาคารพาณิชย์ในอนาคตหากได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นที่มีการขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินโดยเปิดร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็น ธนาคารเซเว่น หรือ Seven Bank ให้บริการทางการเงิน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ตู้เอทีเอ็มเซเว่น (Seven Atm) เป็นช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝาก โอนเงิน หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ซึ่งอาศัยความได้เปรียบ เรื่องความ
สะดวกด้านเวลาคือเปิดให้บริการในเวลากลางคืนและโยงกับธุรกิจหลักคือค้าปลีกจากคนที่มาซื้อของ
ในร้านสะดวกซื้อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับผู้ใช้บริการในท าธุรกรรม
การเงิน    

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้บริการจ านวนไม่น้อยที่ยังพอใจและมีความสัมพันธ์คุ้นเคยกับธนาคาร
เดิมที่ใช้บริการเป็นประจ า อันเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการทั้งความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใน
การใช้บริการ ประสบการณ์ในธุรกิจและความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอยู่ก่อน 
รูปแบบและข้อก าหนดในการให้บริการ ความปลอดภัยในข้อมูลรวมถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นเรื่องที่
น่าติดตามหากในประเทศไทยจะมีการเปิดธนาคารในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7 -Eleven) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ผู้ศึกษาท างานอยู่ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จึงสนใจศึกษาเพ่ือทราบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ว่ากรณีเป็นรูปแบบ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ เช่นธนาคารเซเว่น (Seven Bank) ของประเทศญี่ปุ่น หรือการที่ธนาคาร
พาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย จะท าการแต่งตั้งเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะใน
งานน ามาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์การทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
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2.1 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด )มหาชน (ในเขตบางกะปิ  

2.2 เพ่ือทราบลักษณะพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตบางกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น 

2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและน าผลการศึกษามาพัฒนา และปรับปรุงการ
ให้บริการเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบการ
วิเคราะห์และวางแผนด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะสถาบันการเงิน  
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า

จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยรูปแบบกิจกรรมการให้บริการของธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 
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ภำพที่ 1  แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสาขา
ธนาคารกสิกรไทยในเขตพ้ืนที่บางกะปิซึ่งมีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ สาขาโลตัสบางกะปิ 
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาเอ็นมาร์คพลาซ่าบางกะปิ สาขาคลองจั่น สาขาหัวหมาก สาขาถนน
รามค าแหง สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ และสาขาแอมเวย์ ส่วนขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตรไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ของ W.G Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 ราย โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มและเฉพาะเจาะจงลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในเขตบางกะปิ 
จ านวน 8 สาขา สาขาละ 50 รายรวมเป็น 400 ราย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย SPSS VERSION 23 โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
ธนำคำรเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
ลูกค้ำธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 

(มหำชน) ในเขตบำงกะปิ จ ำแนก
ตำมลักษณะพฤติกรรมกำรท ำ

ธุรกรรม 
• วัตถุประสงค์การท าธุรกรรม 

• วันท่ีสะดวกในการท าธุรกรรม 

• ช่วงเวลาที่สะดวกในการท า
ธุรกรรม 

• ช่องทางในการท าธุรกรรม 
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การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน สามารถสรุป
ได้ดังนี ้

จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62 และเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 150 
คนคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเรียงตามล าดับ ได้แก่ มีอายุ 18-25 ปี มีจ านวนเท่ากับ 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.25 มีอายุ 34-41 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายุ 42-49 ปี จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ 46-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป มีจ านวนเท่ากันเท่ากับ 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า50 ปีขึ้นไปจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามล าดับ ได้แก่ ปริญญาโท จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ต่ ากว่ามัธยมปลาย 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มัธยมปลาย/ปวช. จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการจ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามล าดับ ได้แก่ มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-
45,000บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามล าดับ ได้แก่ 45,001-55,000 
บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ล าดับต่อมาได้แก่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาทจ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.5 และมีน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน55,001 บาทข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยรูปแบบกิจกรรมกำรให้บริกำรธนำคำร
เซเว่น อีเลฟเว่น ของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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จ าแนกตามเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ช าระสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และไม่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 

จ าแนกตามเป็นจุดรับส่งเอกสารเปิดบัญชีและใบสมัครสินเชื่อประเภทต่าง  ๆ ได้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการ
ให้มีบริการ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

จ าแนกตามใช้บัตรเซเว่นเป็นบัตร ATM ใบเดียวท าธุรกรรมได้ครบวงจร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการให้มี
บริการ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

จ าแนกตามให้บริการฝาก ถอน โอน ช าระ ทุกวันตลอด 24 ชั่ วโมง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และไม่ต้องการให้มี
บริการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

จ าแนกตามอัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอ่ืน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการให้มีบริการ จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 และไม่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.8 

จ าแนกตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/รปภ. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการให้มีบริการ จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และไม่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 131 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 

จ าแนกตามรายการส่งเสริมการขาย/บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มี
บริการ จ านวน 208คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการให้มีบริการ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48 

4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมกำรท ำธุรกรรมกำรเงินของลูกค้ำธนำคำรกสิกร
ไทย จ ำกัด (มหำชน) ในเขตบำงกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริกำรธนำคำรเซเว่น อีเลฟเว่น ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ด้านฝาก ถอน โอนเงิน จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีวัตถุประสงค์ช าระค่า
สาธารณูปโภค/ค่าสินค้า/บัตรเครดิต จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีวัตถุประสงค์ด้านการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีวัตถุประสงค์ช าระค่าด้าน
สินเชื่อจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีวัตถุประสงค์ด้านซื้อขายกองทุนรวมและด้านประกันชีวิต/
ประกันภัย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  

จ าแนกตามวันที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วันที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวันจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และวันที่
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สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ วันธรรมดา (จันทร์- ศุกร์) จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.8  

จ าแนกตามเวลาที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีเวลาที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31-20.00 น.จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.25 เวลา 8.30-15.30 น. จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และเวลาหลังเวลา 20.00 น.
จ านวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  

จ าแนกตามช่องทางที่สะดวกในการท าธรุกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีช่องทางที่สะดวกในการท าธรุกรรมทางการเงิน คือ บริการอินเทอเน็ตแบงก์กิ้ง/Mobile 
Banking จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/CDM จ านวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5   
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

      5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท 

5.1.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการให้บริการของธนาคารเซเว่น 
อีเลฟเว่น ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

o จ าแนกตามเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ช าระสินค้า พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  

o จ าแนกตามเป็นจุดรับส่งเอกสารเปิดบัญชีและใบสมัครสินเชื่อประเภทต่าง 
ๆ ได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  

o จ าแนกตามใช้บัตรเซเว่นเป็นบัตรATM ใบเดียวท าธุรกรรมได้ครบวงจร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  

o จ าแนกตามให้บริการฝาก ถอน โอน ช าระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  

o จ าแนกตามอัตราค่าธรรมเนี ยมถูกกว่าช่ องทางอ่ืน  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  

o จ าแนกตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/รปภ. พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ  
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o จ าแนกตามรายการส่งเสริมการขาย/บริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีบริการ  
           5.1.3 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

o จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ด้านฝาก ถอน โอนเงิน 

o จ าแนกตามวันที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวันที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวัน 

o จ าแนกตามเวลาที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเวลาที่สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31-20.00 น. 

o จ าแนกตามช่องทางที่สะดวกในการท าธรุกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางที่สะดวกในการท าธรุกรรมทางการเงิน คือ บริการอินเทอเน็ตแบงก์
กิ้ง/Mobile Banking  

 5.2 กำรอภิปรำยผล 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร

เซเว่นอีเลฟเว่นกรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ผู้
ศึกษาได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

5.2.1 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น       
อีเลฟเว่น ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทร์จิรา ศรวิชัย (2557) ที่ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่นด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการแตกต่างกันใน
ทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อที่แตกต่างกันยกเว้น
ปัจจัยด้านอายุที่รับรู้ภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถาบัน องค์การ แตกต่างกันในทุกด้าน และงานวิจัยของศุภโชค อรทัย 
(2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill 
Payment) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เกี่ยวกับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการรับช าระเงิน
ตามใบแจ้งหนี้ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความสอดคล้องกัน
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ในเรื่องของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการรับช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Bill Payment) ของผู้ใช้บริการ
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน   

5.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการให้บริการ เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ช าระสินค้า เป็นจุดรับส่งเอกสารเปิดบัญชีและใบสมัครสินเชื่อประเภท   
ต่าง ๆ ได้ ใช้บัตรเซเว่นเป็นบัตร ATM ใบเดียวท าธุรกรรมได้ครบวงจร ให้บริการฝาก ถอน โอน ช าระ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  อัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอ่ืน ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/
รปภ. และรายการส่งเสริมการขาย/บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
เซเว่น อีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน)ในเขตบางกะปิมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้
ลูกค้าให้ความส าคัญกับรูปแบบการให้บริการ ฝาก ถอน โอน ช าระ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงมาก
ที่สุดโดยลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นส่วนใหญ่มีช่องทางการท าธุรกรรม
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/โมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ชอบความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ าย 
สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยทศพล ภู่จ านงต์ (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ระบุว่า
เซเว่น อีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซ้ือซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกในการให้บริการโดยขายความ
สะดวกสบายและเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดเป็นธุรกิจที่ให้ความ
สนใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้า เพ่ือ
น าเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่หลากหลาย พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลารวมถึง
การเพ่ิมขึ้นของร้านค้าออนไลน์ที่สะดวกต่อลูกค้าปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน มีการกระตุ้นรวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือเป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ได้สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นส่วนใหญ่คือการซื้อสินค้ากลุ่ม
เครื่องดื่ม เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น คือใกล้บ้าน ส่วนปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสถานที่โดยให้ความส าคัญมากที่สุดกับความสะดวกในการเดินทาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศนี เพ่งพิทักษธรรม (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการฝากถอนที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารพาณิชย์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ปัจจัย โดยสามารถเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และความสะดวกสบายในการรับบริการ ปัจจัยด้าน
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรและการให้
ข้อมูลในการรับบริการตามล าดับ 
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร

เซเว่นอีเลฟเว่น กรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ พบว่า
รูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้มีเป็นอันดับแรก คือ การให้บริการฝาก ถอน 
โอน ช าระทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงมากที่สุด ดังนั้นธนาคารควรให้ความส าคัญกับการให้บริการฝาก 
ถอน โอน ช าระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอันดับแรกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มา
ใช้บริการ  

ปัจจัยรองอันดับสอง คือ เคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ช าระสินค้า ดังนั้น ธนาคาร
ควรให้ความส าคัญกับบริการที่มีเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ช าระสินค้าเป็นอันดับสองเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ปัจจัยรองอันดับสาม คือ อัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอ่ืนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ดังนั้น
ธนาคารควรให้ความส าคัญกับบริการของธนาคารในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอ่ืน
เป็นอันดับสามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ  

ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิด
ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ส่วนใหญ่สะดวกท าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/        
โมบายแบงก์กิ้ง ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรพัฒนาระบบการให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ
และทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นมือถือ เนื่องจากปัจจุบันมีฐานลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการท าธุรกรรม
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมหากเปิดให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น  

5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษางานค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นกรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตบาง
กะปิ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอ
น าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  5.4.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็นความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตบางกะปิ เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจควรศึกษาและเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ในเขตบางกะปิ อาทิ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ให้บริการหรือสามารถน าผลไปปรับปรุงกล
ยุทธ์ของตนเองได้ในอนาคต 
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  5.4.2 นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยความเสี่ยงภัยในการใช้
บริการธุรกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค อาทิ เช่น การท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางป้องกันหรือข้อควร
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 
  5.4.3 ในอนาคตหากมีการเปิดให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น หรือเซเว่นแบงก์
กิ้ง เอเย่นต์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสังคม เพ่ือทราบถึงผลดี ผลเสีย ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อปรับปรุง อันจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายขององค์การภาครัฐที่เป็นควบคุมและก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของสถาบัน
การเงินต่อไป 
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ปัจจัยด้ำนสมรรถนะทีส่่งผลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์

    ลจิรา เบญญาณัฐกุล* 

บทคัดย่อ 
การวิจัย ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการฏิบัติงาน ปัจจัยด้านทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะ พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานสูงสุด คือ ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (x̅ = 4.12, S.D. = 0.508) และ

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความรู้ (x̅ = 4.00, S.D. = 0.566) ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 

(x̅ = 3.96, S.D. = 0.503) ปัจจัยด้านทักษะ (x̅ = 3.90, S.D. = 0.538) และแรงจูงใจ (x̅ = 3.55, 
S.D. = 0.637) ตามล าดับ ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมในด้านพัฒนาองค์
ความรู้ ทักษะในการปฎิบัติงาน โดยด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีความส าคัญในล าดับรองลงมาควบคู่ไปด้วย 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.06, S.D. = 0.594) รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วในการท างาน (x̅ = 3.99, 

S.D. = 0.532) ด้านคุณภาพของงาน (x̅ = 3.98, S.D. = 0.569) ด้านปริมาณงาน (x̅ = 3.89, S.D. = 

0.521) ตามล าดับ ดังนั้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง และ
สามารถปฏิบัติงานได้ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการท างานลดลง ส่งผลให้เกิดคุณภาพของ
ผลงานที่ได้สูงขึ้นตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้านสมรรถนะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

E-mail: lajira.b@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ แต่พบว่าองค์การส่วนใหญ่ขาดก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญหาบุคลากรมีคุณสมบัติและความสามารถไม่ตรงกับงานที่ท า ปัญหา
การขาดงาน การลาออก การย้ายงานของคนงานเป็นจ านวนมากวนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรม ส่วน
พนักงานใหม่ก็ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างาน จึงเป็นสาเหตุให้องค์การขาดก าลังคนที่มี
ประสิทธาภาพ ต้องใช้พนักงานใหม่ที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถและความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององค์การที่ลดลง  

อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ลดลงได้นั้น สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ 1) ระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากลักษณะส่วนบุคคล เช่น การขาด
ความรับผิดชอบ การขาดงานบ่อยการท างานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน เกิดความกังวลหรือเกิดจากที่ตัว
บุคคลตกอยู่ในสภาวะการท างานที่เคร่งเครียดและกดดันเป็นเวลานานจนเกินไปต้องรับผิดชอบท างาน
ในส่วนที่ตนเองไม่ได้มีความรักและปรารถนาที่จะท า (Passion) ขาดความถนัด หรืองานมีลักษณะน่า
เบื่อ ขาดความท้าทาย การไม่ได้รับความใส่ใจ การยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสมกับ
งานที่ท า การที่งานมีปริมาณมากแต่อัตราคนน้อย หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานขาดแคลน 
2) ระดับองค์การ เช่นองค์การขาดความมั่นคง ความชัดเจนในนโยบายการบริหาร หรือมีค่านิยม
องค์กรที่ขัดแย้งกับค่านิยมในใจของบุคคล หรือระบบการท างานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัดสินใจ
หรือไม่มีอ านาจในการสั่งการ แต่มคีวามรับผิดชอบมาก หรือเกิดจากความไม่ยุติธรรมในองค์การ ความ
ขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานหรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านายซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2552) 

นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมในการท างานยังเป็นปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเช่นกัน ไพโรจน์ ทิพมาตร์ (2548: 12-13) กล่าวว่า ผู้บริหารควร
จัดการเกี่ยวกับทรัพยกรทางกายภาพให้คุ้มค่าและต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่น บรรยากาศ
ในการท างาน สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ท างานตามที่ ตนมี
ความถนัด บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน งานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยรวมเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิตและคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น ธุรกิจจึงมีการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะ ความช านาญที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะน ามาซึ่ง
ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น บรรยากาศในการท างาน 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
และปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพย์การมนุษย์ขององค์การ เช่น การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุลากร การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน (สมยศ แย้มเผื่อน, 2551) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญขององค์การ หากองค์การมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูง ก็จะมีผลก าไรสูงตามไปด้วย ฉะนั้นผลการปฏิบัติงานหรือการสร้างผลงานให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้อง
พิจารณาจากคุณภาพของงาน  ต้องมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ปริมาณงานที่เกิดขึ้นต้อง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือคาดหวังไว้ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องอยู่ในหลักการและ
มาตรฐานการปฏิบัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องมีวิธีการบริหารให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้จะต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ซึ่งหากองค์การใดให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ ก็
จะท าให้องค์การนั้นประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (กันตยา เพิ่มพล, 2547: 38) ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ กล่าวคือ ถ้าองค์การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ยิ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์มากเท่านั้น และในการปฏิบัติงานด้วยดีหรือไม่ดีนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน (อุทัย กนกวุฒิ พงศ์, 
2547: 22) ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองแล้ว ย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ส าหรับในภาคอุตสาหกรรม จากการส ารวจคุณลักษณะแรงงานในสถานประกอบการของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานต่ าพบว่าคุณลักษณะของแรงงานในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีความรู้และความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับต่ า  ส่วนความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งงานที่ท า การ
คิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารเวลา ทักษาะด้านฝีมือแรงงาน ความสามารถใน
การแก้ปัญหา หรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความมีระเบียบวิจัยในการท างานและการมีจิตสาธารณะ
จะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องปรับปรุง  ส่วนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยันอดทนจะมีอยู่ในระดับสูง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
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 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าปัญหาที่ส าคัญในการส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร คือ ปัญหาคุณภาพของบุคลากรที่ยังขาดทักษะ
ความสามารถในต าแหน่งงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติในการเรียนรู้ การจัดการ และการปรับตัวของบุคลากรตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการขาดการสั่งสมทักษะและประสบการณ์ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการท างานไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง การจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสิ้น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจให้ส่งผลเชิง
บวก เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ และยังสามารถช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับองค์การ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายของประเทศได้ต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
2.6 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยด้าน

สมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานประกอบการของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ท างาน) ปัจจัยด้านสมรรถนะ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล และแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรตาม ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
4. วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” โดยการใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ครั้งนี้ 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือตอบค าถามประเด็นต่าง ๆ  
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลสมาชิกของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนทั้งหมด 334 ราย 
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ซึ่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัด
ฝึกอบรมและจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน จากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลา 1 เดือน จากฐานข้อมูล

ประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรใน

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ 
- ระดับต าแหน่งหน้าที่ 
- ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจัยด้ำนสมรรนะ 
- ทักษะ (Skill)  
- ความรู้ (Knowledge) 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-

Concept) 
- บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) 

1) แรงจูงใจ (Motives) 
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สมาชิกประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้นจ านวน 334 ราย (ข้อมูล ณ วันที่  1 
พฤศจิกายน 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปประมวลผล

ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) วิเคราะห์ความแตกต่างโดย
การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
วิ เคราะห์ สถิติ สั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ์ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

 

5. สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่ ง

หน้าที่ และประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. สมรรถนะของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. ผลกำรศึกษำ  
การศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 ชุด การวิเคราะห์และแปรผลของข้อมูลได้มี
การก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   n   แทน   จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 

            x̅ แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean)  
            S.D. แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                               t    แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
   F  แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
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            p-value แทน   ระดับนัยส าคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน  
r         แทน   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

(PearsonProductMoment Correlation Coefficient) 
ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
38 
72 

 
34.5 
65.5 

รวม 110 100 

2. อำย ุ  
   21 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 

 
32 
46 
26 
6 

 
29.1 
41.8 
23.6 
5.5 

รวม 110 100 

3. ระดับกำรศึกษำ 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 

 
12 
75 
23 
0 

 
10.9 
68.2 
20.9 
0.0 

รวม 110 100 

4. ระดับต ำแหน่งหน้ำที่ 
   ระดับผู้อ านวยการ 
   ระดับผู้จดัการ 
   ระดับหัวหน้างาน 
   ระดับเจ้าหนา้ที ่
   ระดับพนักงานปฏิบัติการ  

 
9 
20 
26 
38 
17 

 
8.2 
18.2 
23.6 
34.5 
15.5 

รวม 110 100 
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 15,000 บาท 
   15,001 – 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท 
   40,001 – 50,000 บาท 

 
6 
15 
29 
24 
10 

 
5.5 
13.6 
26.4 
21.8 
9.1 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

   มากกว่า 50,001 บาท 26 23.6 
รวม 110 100 

6. ประสบกำรณ์ท ำงำน 
    ต่ ากว่า 3 ปี 
   3 – 5 ปี  
   5 – 10 ปี 
   10 ปีขึ้นไป 

 
25 
14 
27 
44 

 
22.7 
12.7 
24.5 
40.0 

รวม 110 100 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 21–
30 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.6 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001–30,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมามีรายได้ 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยะ 23.6 มีรายได้ 30,001–40,000 บาท จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีรายได้ 15,000–20,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 มี
รายได้ 40,001–50,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาระดับหัวหน้างาน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ระดับ
ผู้จัดการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับพนักงานปฏิบัติการ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 และระดับผู้อ านวยการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีอายุงาน 5–10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 มีอายุงานต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และมีอายุงาน 3–5 ปี จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.7  
 6.2 ปัจจัยด้านสมรรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็น 
รายด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1  ปัจจัยด้านทักษะ 

ปัจจัยด้ำนทักษะ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. ท่านมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ท าให้ ผล งานที่ ได้ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

110 
 

3.92 
 

0.608 
 

มาก 
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ปัจจัยด้ำนทักษะ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

2. ท่านมีทักษะในการบริหารงานเพื่อให้งานส าเร็จตาม
ก าหนดเวลาได้รวดเร็ว 
3. ท่านมีทักษะในการด าเนินงานให้สามารถลดต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายให้กับองค์การได้  
4. ท่านมีทักษะในการจูงใจเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
5. ท่านมีการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง 
เพื่อให้ได้ปริมาณงานท่ีส าเร็จเพิ่มขึ้น 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

3.95 
 

3.73 
 

3.84 
 

4.04 
 

0.641 
 

0.722 
 

0.748 
 

0.703 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 110 4.30 0.538 มำก 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านทักษะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนเองเพ่ือให้ได้ปริมาณงานที่ส าเร็จเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.04 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีทักษะในการบริหารงานเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
ก าหนดเวลาได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี ท าให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะในการจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะในการด าเนินงานให้สามารถลด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับองค์การได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 
ด้านที่ 2  ปัจจัยด้านความรู้ 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ท่านสามารถน าความรู้ของท่านมาประยุกต์ใช้เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
2. ท่ านสาม ารถน าความรู้ ม าใช้ ในการวางแผน
ปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการท างานลดต้นทุนได้ 
3. ท่านมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงการ
ท างานให้มีผลงานท่ีเพิ่มขึ้น 
4. ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงและ
เพิ่มคุณภาพงาน 
5. ประสบการณ์การท างานของท่าน สามารถช่วยให้
การปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้รวดเร็วข้ึน 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

4.01 
 

3.84 
 

3.85 
 

4.07 
 

4.23 
 

0.657 
 

0.711 
 

0.689 
 

0.713 
 

0.673 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 110 4.00 0.566 มำก 
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 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การ
ท างาน สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.23 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและเพ่ิม
คุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถน าความรู้ของ
ท่านมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานให้มีผลงานที่เพ่ิมขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถน าความรู้มาใช้ในการวางแผน
ปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอนการท างานลดต้นทุนได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
ปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ท่าน 
2. ท่านคิดว่าต าแหน่งหน้าที่ของท่านมีปริมาณงานที่
เหมาะสม 
3. ท่ านมีทัศนคติที่ ดี ต่อองค์การและจะช่วยดูแล
ทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี 
4. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บั งคับบัญชาเพื่อน
ร่ วม งานและ เป็ นที่ ย อมรับนั บถื อ  ส่ งผล ให้ เกิ ด
ความส าเร็จในงาน 
5. ท่านสามารถแก้ปัญหา เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 
 

110 
 

3.83 
 

3.69 
 

4.15 
 

4.10 
 
 

4.02 
 

0.715 
 

0.739 
 

0.727 
 

0.635 
 
 

0.673 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 110 3.96 0.503 มำก 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การและจะช่วยดูแลทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.15 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือน
ร่วมงานและเป็นที่ยอมรับนับถือ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถแก้ปัญหา เพ่ือให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.02 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดว่าต าแหน่งหน้าที่ของตนเองมี
ปริมาณงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ด้านที่ 4  ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล 
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ปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. การตัดสินใจของท่านช่วยให้งานส าเร็จได้และมี
คุณภาพงานท่ีดี 
2. ท่านสามารถสร้างผลงานได้ตามปริมาณงานที่
องค์การต้องการ 
3. ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จได้รวดเร็ว 
4. หากท่านได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและช านาญจะสามารถ
ท าให้งานเสร็จได้รวดร็ว 
5. ท่านสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการลด
ขั้นตอนการท างานได้ 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

110 

4.00 
 

3.93 
 

4.27 
 

4.34 
 

4.06 

0.508 
 

0.673 
 

0.648 
 

0.654 
 

0.667 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 110 4.12 0.508 มำก 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและช านาญจะสามารถท าให้งานเสร็จได้รวดร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.34 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่ างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้งานส าเร็จได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการลดขั้นตอนการท างานได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจที่ช่วยให้งานส าเร็จได้และมีคุณภาพงานที่ดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถสร้างผลงานได้ตามปริมาณงาน
ที่องค์การต้องการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ด้านที่ 5  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ท่านได้รับการจัดวางต าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน 
ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน 
3. ท่านได้รับการสนับสนุนเอื้ออ านวยจากผู้บังคับบัญชา
ให้สามารถท างานได้รวดเร็วข้ึน 
4. องค์การมีการให้รางวัลหรือผลตอบแทน หากท่าน
สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับองค์การได้ตามเป้าหมาย 
5. สภาพแวดล้อมในการท างานของท่ านมีความ
เหมาะสม สนับสนุนให้ท่านสามารถท างานส าเร็จได้
รวดเร็ว 

110 
 

110 
110 

 
110 

 
110 

3.79 
 

3.48 
3.66 

 
3.18 

 
3.65 

0.679 
 

0.751 
0.781 

 
1.033 

 
0.841 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

รวม 110 3.55 0.637 ปำนกลำง 
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 ผลการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดวาง
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.79 และ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ได้รับการสนับสนุนเอ้ืออ านวยจากผู้บังคับบัญชาให้
สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสม สนับสนุนให้สามารถท างานส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง องค์การมีการให้
รางวัลหรือผลตอบแทนหากสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับองค์การได้ตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.18 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 

รวมทุกด้าน 
ปัจจัยด้ำนสมรรถนะรวมทุกด้ำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ทักษะ 
2. ความรู้ 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล  
5. แรงจูงใจ 

110 
110 
110 
110 
110 

3.90 
4.00 
4.39 
3.96 
4.12 

0.538 
0.566 
0.503 
0.508 
0.637 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 110 3.91 0.459 มำก 

    
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.12 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ มีความรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะ 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.55 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 6.3 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพของาน 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพของำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. องค์การมีการควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน 
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ที่องค์การได้ก าหนดไว ้
3. ท่านสามารถพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นได้ 
4. คุณภาพงานของท่านเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา 

110 
110 

 
110 
110 

3.90 
3.99 

 
4.09 
3.96 

0.845 
0.628 

 
0.614 
0.690 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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5. ท่านมีเทคนิควิธีการท างานท่ีท าให้มีคุณภาพงานท่ีดี 110 3.95 0.696 ปานกลาง 

รวม 110 3.98 0.569 มำก 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านคุณภาพของานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
สามารถพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.09 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติงานได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คุณภาพงานของตนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีเทคนิควิธีการท างาน
ที่ท าให้มีคุณภาพงานที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก องค์การมี
การควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ 
 
ด้านที่ 2  ปัจจัยด้านปริมาณงาน 

ปัจจัยด้ำนปริมำณงำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. ท่านสามารถท างานได้ในปริมาณตามเป้าหมายที่วาง
ไว ้
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามปรมิาณมาตรฐาน
ที่องค์การก าหนด 
3. องค์การมีการก าหนดเป้าหมายปริมาณงานที่พอดีไม่
มากเกินไปหรือน้อยเกินไป 
4. ผลงานที่ท่านท าได้ครบจ านวนตามที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องการ 
5. ผลงานที่ท่านท าได้มีการพัฒนาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เสมอ  

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

110 

3.93 
 

3.95 
 

3.67 
 

3.95 
 

3.93 

0.660 
 

0.641 
 

0.731 
 

0.675 
 

0.616 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 110 3.89 0.521 มำก 

  
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านปริมาณงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลงานที่ท าได้
ครบจ านวนตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามปริมาณมาตรฐานที่องค์การก าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถท างานได้ในปริมาณตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลงานที่ท าได้มีการ
พัฒนาในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
องค์การมีการก าหนดเป้าหมายปริมาณงานที่พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.67 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการท างาน 
ปัจจัยด้ำนควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
แม่นย าได้อย่างรวดเร็ว 
3. ท่านท างานได้เสร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่องค์การ
หรือผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ 
4. การปฏิบัติงานของท่านมีความราบรื่นสามารถเสร็จ
ตามก าหนดเวลา  
5. ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้งานเสร็จ
ตรงตามเวลา 

110 
 

110 
 

110 
 

110 
 

110 

4.10 
 

3.95 
 

4.05 
 

3.86 
 

3.96 

0.649 
 

0.626 
 

0.647 
 

0.642 
 

0.649 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 110 3.99 0.532 มำก 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรวดเร็วในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 4.10 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถท างานได้เสร็จตาม
เป้าหมายตามเวลาที่องค์การหรือผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือให้งานเสร็จตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.96 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
แม่นย าได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การ
ปฏิบัติงานมีความราบรื่นสามารถเสร็จตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 

ด้านที่ 4  ปัจจัยด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
ปัจจัยด้ำนกำรลดค่ำใชจ้่ำยหรือต้นทุน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ท่านใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีผลงานท่ีดี 
2. ท่านใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเท่าที่จ าเป็น 
3. ท่านใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดการ
สูญเสียน้อยท่ีสุด  
4. ท่านมีการวางแผนงานก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด 
5. ท่านมีส่วนร่วมช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์การ 

110 
110 
110 

 
110 

 
110 

4.02 
4.01 
4.09 

 
4.06 

 
4.10 

0.635 
0.685 
0.685 

 
0.694 

 
0.690 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 110 4.06 0.594 มำก 
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 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ส่วนร่วมช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.10 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังเพ่ือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงานก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้มีผลงานที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเท่าที่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
รวมทุกด้าน 

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. ด้านคุณภาพงาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
3. ด้านความรวดเร็วในการท างาน 
4. ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 

110 
110 
110 
110 

3.98 
3.89 
3.99 
4.06 

0.569 
0.521 
0.532 
0.594 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 110 398 0.483 มำก 
  

 ผลการศึกษาปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ระดับคามคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.06 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89  และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากตามล าดับ 
 

7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน  
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของตัวแปรแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับ
ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ท างาน ส่งผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1. เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน 
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2. อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน 
3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน 
4. รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน 
5. ระดับต าแหน่งหน้าที่ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตีที่ระดับ 0.05 และระดับต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์เป็นรายคู่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่
แตกต่างกัน 

6. ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่าง
กัน 

7. ทักษะ (Skill) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8. ความรู้ (Knowledge) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

9. ความคิดเห็ น เกี่ ยวกับตน เอง (Self-Concept)  มีความสัม พันธ์ เชิ งบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10. บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

11. แรงจูงใจ (Motives) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

8.  กำรอภิปรำยผล 
ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน

ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อัญชลี จอมค าสิงห์ และ ธนาชัย สุขวณิช (ม.ป.ป.) ได้การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งจ าแนกตามเพศนั้นโดยรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สาธิต แก้ว
รากมุข (2546: 60) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า เพศเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546: 90) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการ
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ต่างประเทศ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 49) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า เพศส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง (2556: 79) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาก าไร พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เทิดภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า 
เพศส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษา
ให้ผลตรงกันข้ามกับ อนุชา ยันตรปกรณ์ (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านอายุ ผล
การศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
พัชรอร วงศ์ก าแหง (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรวรรณ จันทรสุข (2547 ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักการคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีดับระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 50) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง 
(2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหา
ก าไร พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางเถิติที่ระดับ .05สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เทิดภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานภาคพ้ืนการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า อายุส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สุพล แสงทอง 
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(2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานด้านอ านวยความ
ยุติธรรมของพนักงานสอบสวนในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรอร วงศ์ก าแหง 
(2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีส านัก
ทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรวรรณ จันทรสุข (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักการคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ระดับการศึกษามี
ความพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 51) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า การศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ในองค์กรไม่แสวงหาก าไร พบว่า การศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
เถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม (2545) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณะภัยของข้าราชการส านักงานโยธาธิการ
กลาโหม พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ดับ .05 
สอดคล้องกับ อนุชา ยันตรปกรณ์ (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เทิด
ภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า การศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านรายได้ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546: 93) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากร
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ดับ 0.5 สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทนา อุดมมั่นถาวร (2548) 
ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 
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รายได้มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างไม่มีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 53) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า รายได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จัน
ยัง (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงหาก าไร พบว่า รายได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางเถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ อัญชลี จอมค าสิงห์ และธนาชัย สุขวณิช (ม .ป.ป.) ได้การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่ามีประสิทธิภาพการปฏิบัติด้านความทันเวลาที่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านระดับต าแหน่งหน้าที่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตีที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ อัคร
เดช ไม้จันทร์ (2559: บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบ ว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ 
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) พบว่า พนักงาน บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากด ที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ นิ่มนวน ทองแสน (2557 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต
เครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ต าแหน่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านประสบการณ์ท างาน ผลการศึกษาพบว่า 
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
จากการศึกษาของ ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม (2549 : 61) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบรรทาเสาธารณภัยของข้าราชการส านักโยธาธิการกลาโหม พบว่า ประสบกาณณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการบรรเทาสาธารภัยแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง (2556 ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาก าไร พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ เทิดภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานภาคพ้ืนการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า อายุงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ นิ่มนวน ทอง
แสน (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงาน จากผลศึกษา พบว่า ทักษะ (Skill) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ซึ่ง
หมายความว่า หากบุคคลมีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของตน จะสามารถส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ WoodCock (1989) ได้กล่าว
ว่า ลักษณะของทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก
ทีมให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีในการท าางานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ อรทัย แสง
ธ ารง (2540) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้องค์การและ
บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาของ สิตาพัชร จินตนานนท์ และสุพาดา สิริ
กุตตา (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี ซึ่งผลการศึกษา
กล่าวว่า สมรรถนะของพนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางกับประสิทธิภาพในการท างานในแงมุมของค่าใช้จ่าย ดังนั้น สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน กช
พร พุทธจักร, 2553) จึงกล่าวว่า ปัจจัยด้านความสามารถ (Skill) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององคก์ร 

ปั จจั ยด้ านความรู้ (Knowledge) ในการปฏิ บั ติ งาน  จากผลศึ กษา พบว่ า ความรู้ 
(Knowledge)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลมีความรู้และประสบการณ์ในงานที่ตนปฏิบัติ 
จะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
และเพ่ิมคุณภาพงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) กล่าวว่า การน าความรู้มาประยุกต์หรือน ามาใช้กับพฤติกรรมซึ่งท าให้
เกิดความส าเร็จในงาน สอดคล้องกับ พีรญา ชื่นวงศ์ (2560: 96) การมีองค์ความรู้ รู้จักศึกาหาความรู้
ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากองค์การ หรือเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้นั้นมา
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ จีระ งอกศิลป์ (2550:98) ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง 
โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง จะท าให้การ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า คนที่
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มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์การ ผู้อื่น อินเทอร์เน็ต 
และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ อรทัย แสงธ ารง (2540) กล่าว
ว่า การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอันจะ
ส่งผลให้องค์การและบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เดชรัต สุขก าเนิด (2550 อ้าง
ถึง ปาลิตา แซ่ก้วง, 2557: 40) ได้กล่าวว่า การท างานที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าให้เกิดความเข้าใจในการท างาน เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และในที่สุดเกิดเป็น
ความรักในงานที่ท า  ซึ่งความรักที่เกิดขึ้นนี้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และการคิด
สร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถยังก่อความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Dehghani, Gharooni & Arabzadeh (2014) ได้ศึกษาเรื่อง ขีดความสามารถ 
พฤติกรรมของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ กรณีศึกษา ส านักงานใหญ่ในประเทศอิหร่าน  (Staff 
Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and Organizational Efficiency in Iranian 
Headquarter Education) ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้องค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลวิจัยพบว่า 
การเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของพนักงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกมิติที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของพนักงาน 

ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) จากผลการศึกษา พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การ จะสามารถช่วยดูแลทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี รวมทั้ งการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในองค์การ จะส่งผลท าให้เกิด
ความส าเร็จในงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา รัต
นบุรี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการทางานและความรู้สึกการเห็น
คุณค่าในตนเองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก และ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับ อภิชาติ 
นาวานุเคราะห์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์การและ พฤติกรรมการท าางานของพนักงานในระดับหัวหน้างานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมภาคกลาง จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 142 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท าางานโดยรวม 
โดยมีทัศนคติในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ทัศนีย์ ทิศสุกใส (2551) ที่ได้ศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน ระดับปานกลาง และผลการปฏิบัติงานจัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญเชิงบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในระดับต่ า (r = 0.217) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล  (Trait) จากผลศึกษา พบว่า บุคลิกลักษณะ
ประจ าตัวบุคคล (Trait) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลได้ปฏิบัติงานที่ตนเองถนัดและมี
ความช านาญ จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ท าให้งานเสร็จได้
รวดร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตาม สอดคล้องกัแนวคิดของ Robbins ได้กล่าว
ว่า บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่องค์การ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับ ณชนก นันทขว้าง (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากั ด 
(มหาชน) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพของพนักงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิตาพัชร จินตนานนท์ และสุพาดา สิริกุตตา (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะ 
ความต้องการของพนักงานที่ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของ
พนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัว มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
กับประสิทธิภาพในการท างานในแง่มุมของค่าใช้จ่าย 
 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motives) ในการปฏิบัติงาน จากผลศึกษา พบว่า  แรงจูงใจ (Motives) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งหมายความว่า หากบุคลลได้รับการจัดวางต าแหน่งที่ เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้เกิด
คุณภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหากได้รับการสนับสนุนเอ้ืออ านวยจากผู้บังคับบัญชาให้สามารถ
ท างานได้รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับ สมใจ ลักษณะ (2545: 39) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องท าให้
ผู้ร่วมงานท างานอย่างประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์การ การจูงใจ
เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารทุกระดับในอันที่จะชักน าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ท างานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น ทุ่มเทความคิด จิตใจให้แก่องค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
และช่วยขจัดปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการบริหารงาน และเอ้ืออ านวยต่อการสั่งการหรืออ านวยการ
ด้วย สอดคล้องกับ พิษณุ อรุณรัตน์ (2547: 9) กล่าวว่า การจูงใจจ าเป็นต้องอาศัยใช้สิ่งจูงใจเป็น
เครื่องชักน าหรือจูงใจให้บุคคลปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สิ่งจูงใจแบ่งได้หลาย
ลักษณะ เช่น แบ่งเป็นสิ่งจูงใจในรูปของวัตถุหรือเงินตรา และสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุหรือเงินตรา ซึ่ง
สิ่งจูงใจในรูปของวัตถุหรือเงินตรา เช่น เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส หรือสิ่งของต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้
สามารถสนองความต้องการเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานได้ และท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจ ซึ่ งจะ
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แสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการปฏิบัติงาน ส าหรับสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุหรือเงินตรา เช่น ความรู้สึกที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์งานเป็นการส่วนตัว การจัดให้มี
การแข่งขัน ความยุติกรรม การเห็นในผลส าเร็จของงาน การจัดวางต าแหน่งหน้ าที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ Herzberg (1959 อ้างถึงใน ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม , 2549: 7) ได้กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้ตนชอบ และรักงานปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความพึงพอใจให้กับบุคลลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
เนตรทราย กาญจนอุดมการณ์ (2552: บทคัดย่อ) กล่าวสรุปไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
ภาพรวมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในภารวม
และทุกด้านในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เสกสรร อรกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จากัด ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ด้านผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การยกย่องยอมรับนับถือ การมีอานาจในหน้าที่และโอกาสก้าวหน้า ส่วนปัจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยด้านการเลื่อนต าแหน่ง การมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านความปลอดภัยในการท างาน เป็นด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นสภาพแวดล้อมในการท างานจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจูงใจ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หากมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความเหมาะสม จะ
สนับสนุนให้สามารถท างานส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วยเช่นกัน 
 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ง านของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวม ระดับคามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านนั้น พบว่า ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วใน
การท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ตามล าดับ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้มีวิจัยมีความเห็นว่า บุคคลจะให้ความส าคัญในการด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนให้กับองค์การมากที่สุด นอกจากนั้นก็ยังให้ความส าคัญด้านความรวดเร็วในการท างาน ด้าน
คุณภาพของงาน และด้านปริมาณมางานด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Robbin, & Coulter (1999: 6) 
ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพ จะค านึงถึงการใช้ทรัพยากร (Resource) ให้เกิดการสิ้นเปลืองน้อยที่สุด 
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ ปัทมาพร ท่อชู (2559) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้
ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิง
ตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสม สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ วาสนา ศิริประเสริฐ และ
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คนอ่ืน ๆ (2538: 26) กล่าวถึง การท างานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 1) 
เกิดผลต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่มากขึ้น เนื่องจากการท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ให้ต้นุทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งสามารถน าค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไปใช้จ่ายด้านอ่ืน 2) สามารถท างานได้
ปริมาณที่สูงขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการท างานลดลง และ 3) คุณภาพของผลงานที่ได้สูงขึ้น เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและความเต็มใจ เกิดความพึงพอใจและความเชื่อถือจาก
ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี จอมค าสิงห์ และธนาชัย สุขวณิช (ม.ป.ป.) ผลการวิจัย
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ตามความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความทันเวลา และด้านปริมาณงาน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านการประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร ด้านคุณภาพงาน และด้านความรับผิดชอบ มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์” จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ระดับ
ต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับ
ต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันจะมีความรับผิดในหน้าที่การปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 
จงึส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคคล ดังนั้นองค์การจึงควรมีการก าหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดในแต่ละระดับต าแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน รวมทั้งองค์การควรมีระบบการประเมินผล
การด าเนินงานที่มีความเที่ยงตรง ยุติธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส จะสามารถส่งผลให้
บุคคลมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงนที่เพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน 
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะ (Skill) ความรู้ 
(Knowledge) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) 
และแรงจูงใจ (Motives) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลซึ่งมีความส าคัญมากที่สุด รวมทั้งด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งแรงจูงใจควบคู่กันไป ซึ่งในทุก ๆ ด้านมีความส าคัญรองลงมา
เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การด้วยการฝึกอบรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรใน
ปฏิบัติ งาน รวมทั้ งการปรับเปลี่ยน ทัศนะคติ  ค่านิยม ความคิดของบุคคลที่มีต่อองค์การ 
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ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน ด้วยการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ดีที่สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวก รวมเร็วในการปฏิงาน การสร้างความผูกพันในองค์การ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี การท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยสมรรถนะในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือทราบถึงปัจจัยสมรรถนะใน

หลาย ๆ ด้านที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

2) การน าผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดให้เป็นนโนบายในระดับประเทศ โดยที่ภาครัฐควร
เข้ามามีบทบาทและให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่านอกการพัฒนาในด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลแล้ว ด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็มีความส าคัญมากเช่นกัน ควรพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษระของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรม ในการรองรับ
การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนประเทศและอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญโตเติบอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน 
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แนวโน้มพฤติกรรมกำรตัดสินใจกำรจ่ำยเงินซือ้สินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ                  

QR Code แทนเงินสด 
 

วรรธณา กุลจิรพัฒน์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  

QR Code แทนเงินสด (2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อ

สินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด โดยการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่จับจ่ายซื้อสินค้า

และบริการในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาประมวลและ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ โดยใช้Independent Sample t – 

test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)   

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Code แทนเงินสด มีความแตกต่างกัน  

การรู้จักการใช้งาน QR Code ผ่านทางแอพพลิเคชั่น การอยากลองใช้ระบบ QR Code จ่ายเงิน
ซื้อสินค้าและบริการที่สามารถจ่ายเงินแทนเงินสดเมื่อมีโอกาส การเคยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่าน

                                                           
* หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (ภาคพเิศษ) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

E-mail: too_automation@hotmail.com  
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ระบบ QR Code และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code ซ้ า มีผลต่อ
การจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มีแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ควรให้ความส าคัญกับการท าให้ผู้บริโภคมีความ
เข้าใจถึงการรับรู้ความง่ายของระบบ QR Code โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากในการศึกษา
และเรียนรู้เพ่ือการใช้งาน รวมถึงให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ด้านแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code การรองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยสามารถ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพ่ือความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมกับให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นตามมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญ ท าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสะดวก ความง่าย ส่งเสริมให้
มีการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด ท าให้รู้สึกถึงความจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวัน และเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยม ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

 
ค ำส ำคัญ: QR Code การซื้อสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

1. บทน ำ 
หากพูดถึงช่องทางการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการในปัจจุบันแล้ว การจ่ายเงินนั้นมีหลาย

ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต เงินสด หรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่มี

ต้นทุนต่ าและรวดเร็วปลอดภัย นั้น ก็คือ การจ่ายเงินผ่าน QR Code (คิวอาร์ โค้ด)  

           QR Code หรือที่ย่อมาจาก Quick Response Code เป็นบาร์โค้ดชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็น

อยู่ในโฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณาและนามบัตร สัญลักษณ์นี้

เรียกว่า QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ซึ่งซ่อน ความหมายและรายละเอียดที่ต้องการแสดงเอาไว้ QR 

Code สามารถอ่านได้โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี กล้องถ่ายภาพอยู่ในตัวโดยผ่านโปรแกรมการอ่าน QR 

Code ก็สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารหรือเว็บไซต์ที่ ซ่อนอยู่ในตัว QR Codeได้เลย QR Code อาจ

เรียกได้ว่าบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งคือ รหัส ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อ ราคาสินค้า เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ เป็นการ พัฒนามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ -เวฟ ซึ่งเป็นบริษัท

ในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นใน ปี พ.ศ . 2537 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ “QR 

Code” แล้วทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนา QR Code มุ่งเน้นให้สามารถถูกอ่านได้อย่าง

รวดเร็ว โดยการอ่าน QR Code นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ 

ซึ่งสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพ่ิมเติมได้  
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          การอ่านข้อมูล QR Code จะท าการสแกน QR Code ผ่านบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง
ปัจจุบัน QR Code ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าโดยได้รับ
ความนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีน และอินเดีย ส าหรับในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ
บัตรเครดิตและบัตรเดบิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ e-Wallet ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสะดวกให้
ผู้บริโภคอย่างมาก ทว่า QR Code หรือ QR Payment (คิวอาร์ โค้ด เพย์เม้น) ยังเป็นระบบใหม่ ทาง
ธนาคารจึงต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้บริโภค โดย QR Code 
จะมีข้อมูลจ าเป็นส าหรับการจ่ายเงินซื้อสินค้าต่าง ๆ ควบคู่กับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile 
Application) ที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารของเราสามารถจ่ายตามร้าน
สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าริมถนน รวมถึงร้านค้าออนไลน์ แต่ยังไม่ใช่ทุกร้านดังนั้น
ต้องสังเกตว่าร้านค้านั้นมีป้ายที่บอกว่าเปิดรับช าระด้วย QR Code หรือไม่การช าระเงินด้วย QR 
Code หลายธนาคารมีนโยบายเปิดให้ช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น QR Code Payment การเปิดให้
ช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่าง ๆ พร้อม
ทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ได้มีการน า QR Code ที่เป็น Standard QR Code (สแตนดาร์ด คิว
อาร์ โค้ด) มาใช้ในการช าระเงินในประเทศไทย ซึ่ งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนการมี QR Code 
หลากหลายรูปแบบ และช่วยส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Payment (อี-เพย์เม้น) 
ในมิติต่าง ๆ ซึ่ง QR Code เดียวนี้ยังสามรถรองรับการใช้งานได้ทุกธนาคาร รวมถึงการใช้บัตรเดบิต 
บัตรเครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี e-Wallet ( อี-วอลเลต) และรองรับการช าระเงินจาก
ต่างประเทศ 

ระบบ QR Code Payment ต้องมีมาตรฐาน QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ ระบบ QR Code จ าเป็นต้องเจาะกลุ่มผู้ซื้อสินค้า เพ่ือ
เพ่ิมความเข้าถึงบริการทางการเงิน และก่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย ส าหรับผู้บริโภคปกติที่
ช าระด้วยเงินสด นับต่อจากนี้ก็สามารถสแกน QR Code เพ่ือช าระเงินค่าสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องพก
เงินสดจ านวนมาก ไม่เสียเวลากดเงิน จึงสะดวกรวดเร็วที่สุดในช่องทางการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการในร้านค้าต่างๆ เบื้องต้นรูปแบบการใช้ QR Code ในไทยมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ 

1. แบบ Static QR Code (สเตติก คิวอาร์ โค้ด) ตัวบาร์โค้ดจะไม่เปลี่ยนแปลง ร้านค้าสามารถ
พิมพ์และติดไว้ที่ร้านได้ตลอด จนกว่าข้อมูลการช าระเงินจะเปลี่ยนไป โดยลูกค้าเป็นผู้ใส่จ านวนเงินที่
ต้องการจะช าระเอง 
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ภำพที่ 1  แสดง QR Code แบบ Static  

 

2. แบบ Dynamic QR Code (ไดนามิกส์ คิวอาร์ โค้ด) ตัวบาร์โค้ดจะเปลี่ยนในทุกรายการ เช่น 
ในร้าน มีสินค้าที่หลากหลาย และราคาแตกต่างกันไป กรณีนี้ ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องใส่จ านวนเงิน แต่
ร้านค้าสามารถสร้าง QR Code จากแอปพลิเคชั่นได้หลายอัน โดยก าหนดราคาของสินค้าแต่ละ
รายการ 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2  แสดง QR Code แบบ Dynamic   

 

ในการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่าน QR Codeในส่วนของผู้บริโภคเองท าให้ไม่ต้องพกเงินสดหรือ
บัตรหลายใบให้ยุ่งยากซ่ึงปลอดภัยกว่าการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต เพราะไม่ต้องยื่นบัตรให้
ร้านค้า จึงไม่เสี่ยงต่อการโดนขโมยข้อมูลทางการเงิน จากการศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีร้านค้า
หลายแห่งที่เริ่มเปิดให้จ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วเพ่ือ ลดการใช้เงินสด กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย 
ที่ส าคัญยังช่วยลดเวลาและต้นทุนต่าง ๆ จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องกดเงินสดจากตู้ ATM (เอทีเอ็ม) เพ่ือ
ซื้อสินค้า ร้านค้าก็ต้องน าเงินไปฝากธนาคารอีกต่อ และธนาคารจะน าเงินมาที่ตู้ ATM อีกครั้ง เพ่ือรอ
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การเบิกถอนต่อไป ซึ่งธนาคารต้องน าเงินสดมาใส่ตู้ ATM เดือนละ 6-10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ล้าน
บาท โดยขั้นตอนเหล่านี้ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย การช าระเงินผ่าน QR Code จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการช าระเงินของร้านค้าทั้งที่ร้านที่มีหน้าร้าน และร้านค้าออนไลน์ ในอนาคต ซึ่งจะเพ่ิมความ
สะดวกในการให้บริการของร้านค้าลดการใช้เงินสด และไม่ต้องติดตั้งเครื่องรูดบัตร มารองรับการ
ช าระเงิน ท าให้ประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก 

ในด้านผู้ประกอบธุรกิจ บริการนี้จะช่วยลดขั้นตอนการจัดการเงินสด เพราะรายได้จะถูก
บันทึกในบัญชีของธุรกิจโดยอัตโนม้ติ เมื่อสิ้นวันก็สามารถเรียกรายงานการสรุปยอดขายได้ทันทีผ่าน
ระบบของธนาคารที่ร่วมผ่านแอปพลิเคชัน QR Code Payment ขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ QR Code Payment นับเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกการช าระเงินให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้เงินสด ทั้งยังช่วยลดภาระในการบริหารจัด
การเงินสด ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและยอดขาย ให้แก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการเงิน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็น สังคมไร้เงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวโน้มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสดในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื่อง จากเขตวัฒนาเป็นหนึ่งในห้าสิบ
เขตของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ กว่า 12.565 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางแหล่งการค้าการลงทุนมีอาณา
เขตในแนวเส้นทางเดินของรถไฟฟ้าทั้งแนวอาณาเขต มีส านักงานของบริษัทในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวนมาก มีมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และโรงเรียนมากกว่า 50 
โรงเรียนโดยผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณประโยชน์ของการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านระบบ  QR 
Code ความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการตอบรับหรือ
ยอมรับการใช้งาน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสา
หรับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จะสามารถน าข้อมูลของงานวิจัยไปช่วยก าหนดแนวทางการ
ท างานด าเนินธุรกิจและวางแผนทางการตลาดการสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

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

พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  
2.  เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ

บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  
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3. สมมติฐำนกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านและบริการระบบ QR Code 

แทนเงินสดผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
สมมติฐำนที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้า

และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด 

เพศ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

 อำยุ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

 สถำนภำพ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

   ระดับกำรศึกษำ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

อำชีพ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

รำยได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด  

สมมติฐำนที่ 2 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสด 
           เพ่ือศึกษาการรับรู้เทคโนโลยีการของการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR code
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด 
 

4. ขอบเขตงำนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตที่จะท าการศึกษาคือประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ผู้บริโภคทั่วไปจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  
แนวโน้มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดในการซื้อสินค้า
และบริการ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด การรับรู้เทคโนโลยีของ
ผู้บริโภค การใช้งานผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และทัศนคติมีผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมทางการเงินของระบบการช าระเงินผ่าน QR Code แทนเงินสด 
 

5. แนวควำมคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรรับรู้และกำรยอมรับเทคโนโลยี 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 105) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการน าความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบ
ย่นย่อเรืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ
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และสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปล
ความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ 

กำรยอมรับนวัตกรรม คือการยอมรับว่าเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจ
ภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้น ๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มี
ลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการ
ยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้ มักเป็นการรับรู้โดย
บังเอิญและจะท าให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่  ๆ นั้น ในการ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่า
ขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและ
ค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการ
ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย 
  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา
วิทยาการใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้น
อ่ืน ๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ ๆ 
นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือให้
เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
  ขั้นที่  4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่  ๆ นั้นกับ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพ่ือจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น 
ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้น
แล้ว อย่างไรก็ตาม วิทยา (2529:39) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าทฤษฎีกระบวนการยอมรับ
วิทยาการใหม่ ๆ มีจุดบกพร่องในกระบวนการยอมรับดังกล่าวหลายประการด้วยกัน คือ 

1. กระบวนการนี้มักจะจบด้วยการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ซึ่งตามความจริงแล้วเมื่อ
บุคคล ในบรรลุถึงข้ันประเมินผลแล้วอาจจะปฏิเสธก็ได้ 
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   2. ขั้นตอนทั้ง 5 กระบวน อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็ได้เพราะบางขั้นตอนถูกข้ามไปได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นทดลองและข้ันประเมินผล อาจจะสามารถท าได้ตลอดกระบวนการได้ 
  3. กระบวนการนี้มักจะจบลงโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น แต่หากเขามีโอกาสในการแสวงหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนการตัดสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมนั้นได้ 
ดังนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการยอมรับดังกล่าว และได้เสนอแบบจ าลองของ
กระบวนการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมแทน (Innovation Decision Process) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
      3.1 ขั้นความรู้ (Knowledge) ขั้นนี้บุคคลจะรับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมและมีความ
เข้าใจบางอย่างเก่ียวกับหน้าที่การท างานของนวัตกรรม 

    3.2 ขั้นชักชวนหรือสนใจ (Interest) บุคคลจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบการยอมรับ
นวัตกรรมนั้น เพราะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อนวัตกรรมนั่นเอง 

    3.3 ขั้นตัดสินใจ (Decision) บุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม 

    3 .4  ขั้ น ยื น ยั น  (Confirmation) ใน ขั้ น นี้ บุ ค ค ล จ ะ แ ส ว ง ห า แ ร ง เส ริ ม 
(Reinforcement) เพ่ือยอมรับการใช้นวัตกรรมต่อไป แต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหากพบ
ข้อมูลขัดแย้งเก่ียวกับนวัตกรรมภายหลังก็ได้ 

5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบำร์โค้ดสองมิติ (QR Code) 
บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) บาร์โค้ด 2 มิติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพ่ิมเติมจาก

บาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนท าให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้
ประมาณ 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพ้ืนที่เท่ากันหรือเล็กกว่า 
ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น
และบาร์โค้ด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและ
ถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 
1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ในส่วนลักษณะของ
บาร์โค้ด 2 มิติมีอยู่อย่างมากมายตามชนิดของบาร์โค้ด เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คล้ายกับบาร์โค้ด 2 มิติ บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 บาร์โค้ดแบบ
สแต็ก (Stacked Barcode) ได้แก่  บารโค้ด PDF417 (Portable Data File) และประเภทที่  2 
บาร์โค้ดแบบเมตริก (Matrix Barcode) ได้แก่ บาร์โค้ดแบบเม็กซิโค้ด (Maxi Code) บาร์โค้ดแบบ
ดาต้า เมตริก (Data Matrix) และบาร์โค้ดแบบ QR Code (Quick Response Code) 
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ภำพที่ 3 บาร์โค้ดแบบ  QR Code (Quick Response Code) 
 

5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สมำร์ทโฟน และคลื่นสัญญำณโทรศัพท์ 
 สมาร์ทโฟน คือ โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสายแล้วยังมีแอพพลิเคชั่นให้
ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถใช้งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่นสนทนาชั้นน าบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง
ลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดา สมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอ
ระบบสัมผัส, ใส่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง, ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัย มีแอพพลิเคชั่น
และลูกเล่นที่น่าสนใจในฟีเจอร์หลักท่ีมีอยู่ในสมาร์ทโฟน 

โมบาย แอพพลิเคชั่น ประกอบขึ้นด้วยค าสองค า คือ โมบาย กับ แอพพลิเคชั่น มีความหมาย
ดังนี้ โมบาย คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพ้ืนฐานของโทรศัพท์
แล้วยังท างานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ 
ขนาดเล็กน้ าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับแอพพลิเคชั่น หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท างาน
ของผู้ใช้ (User) โดยแอพพลิเคชั่นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) 
เพ่ือเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ แอพพลิเคชั่น มือถือพ้ืนฐานโดยทั่วไป จะมีแอพพลิเคชั่นพื้นฐานอยู่
ภายในเครื่อง ตัวอย่างเช่น สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ บันทึกการใช้งานโทรศัพท์ ฟังก์ชั่นรับ-ส่งข้อความ   
เป็นต้น แต่ส าหรับสมาร์ทโฟนจะมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอ านวยความสะดวกได้หลากหลายและ
ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน บางรุ่นสามารถสร้าง-แก้ไขเอกสาร Office บางรุ่น
สามารถวาดเขียนลงไปบนหน้าจอพร้อมบันทึกเป็นรูปภาพ บางรุ่นสามารถใช้เป็นเครื่องน าทางขณะ
ขับข่ีรถยนต์ได ้ 
 ระบบ คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ ในประเทศไทย ค าว่า G ย่อมาจากค าว่า Generation (เจน
เนอเรชั่น) ที่แปลว่า ยุค, สมัย, รุ่น ซึ่งเมื่อเอาไปใช้รวมกับตัวเลข ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า First 
Generation, Second Generation, Third Generation เป็นต้น และถูกย่อเป็นค าว่า 1G, 2G, 3G 
ซึ่งเป็นชื่อเรียกในแต่ละยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ  ปัจจุบันเป็นระบบ
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 4G ระบบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 4G นี้ถูกก าหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 
ระบบ คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 4G  นี้ได้รับการพัฒนามาจากประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ ก่อนจะ
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น ามาใช้จริงที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบไร้สายในอดีตทั้งหมด ซึ่ง4G ใช้
มาตรฐาน Long Term Evolution (LTE) ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นต่อจาก 3G ที่มีการพัฒนาให้ LTE 
มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่าโดยจุดประสงค์เพ่ือช่วยลดข้อจ ากัดในการรับส่งข้อมูลที่ใช้ใน
ปัจจุบัน อย่างเช่น การพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูล ที่ก าหนดความเร็วสูงสุดของระบบ 
4G ไว้ที่ 1 Gbps (กิ๊กกะบิตต่อวินาที) แต่ด้วยขีดจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีและความพร้อมของผู้
ให้บริการ จึงท าให้ระบบ 4G ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถท าความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูลได้สูงตาม
ข้อก าหนด โดยมีอัตราความเร็วอยู่ที่ 100-120 Mbps ส าหรับความเร็วขนาดนี้นั้นท าให้สามารถใช้
งานโทรศัพท์มือถือหรือ Tabletได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูไฟล์วีดิโอออนไลน์ด้วยความ
คมชัดและไม่มีการกระตุก, การสื่อสารข้ามประเทศ อย่างโทรศัพท์แบบเห็นหน้ากันแบบโต้ตอบทันที 
(Video Call) หรือจะเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์ (Mobile teleconferencing) ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึง เหตุจูงใจที่ท า
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความ
ต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องสีด าซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ฉะนั้น การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ซื้อจึงเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งปัจจัยต่าง 
ๆ นั้น เราสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายใน (Internal Variable) และปัจจัย
ภายนอก (External Variable) ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวในรูปของแบบจ าลอง
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ นักวิชาการส่วนใหญ่ กล่าวว่า การ
จัดการตลาดธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นการจัดการกับส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสร้างข้อเสนอขาย 
ที่ก่อให้เกิดการซื้อ ขายสินค้า ให้บริการ ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ 
(marketing mix--4Ps) ได้แก่ 
           1. ผลิตภัณฑ์ (product) ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ 
           2. ราคา (price) ก าหนดราคาให้มีก าไร 
          3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) หาซื้อสะดวกและรวดเร็ว 
           4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความต้องการนอกจากนั้นยัง
ต้องอาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย 
           ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย 
           1. Customer Value: C1 (คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ) 
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           2. Cost to Customer: C2 (ต้นทุน) 
           3. Convenience: C3 (ความสะดวก) 
           4. Communication: C4 (การติดต่อสื่อสาร) 
           5. Caring: C5 (การดูแลเอาใจใส่) 
           6. Completion: C6 (ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ) 
           7. Comfort: C7 (ความสบาย) 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 

5.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จิญาดา แก้วแทน (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน กรณีศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 2) เพ่ือศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 3) เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นในการออนไลน์ ที่มีผลต่อ
การยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  4) เพ่ือศึกษาการรับรู้
ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  5) 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ การรับรู้ความ
เสี่ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

Faruq (2016) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษา ปัจจัยด้านความคาดหวังจากการใช้ งาน 
(Performance Expectancy) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  (Facilitating Conditions) 
อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) 
และความกังวล (Anxiety) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรีย 

 

6. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 

 

7. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
7.1 ประชำกร  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้า

และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดของผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุ  14-60 ปีในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) (สุชาดา กีระนันทน์ , 
2538: 11) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้น าไปเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคทั่วไปและ
เลือกสถานที่เก็บต่าง ๆ เช่น ที่ตลาดนัด ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย และส านักงาน  

7.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของ 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ความสะดวกและความง่ายของเทคโนโลยีของการ
จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code 
- เสถียรภาพของสัญญาณโทรศัพท์ และการมี
แอพพลิเคช่ันของการจ่ายเงินแบบ QR Code บน
สมาร์ทโฟน 
- ความรวดเร็วในจ่ายผ่านระบบ QR Code 
- ความปลอดภัยของ เทคโนโลยี 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ ของการจ่ายเงินผ่านระบบ 
QR Code 
- การรองรับรูปแบบการจ่ายเงินแบบ QR Code 
ของร้านค้า 
 
 

กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำและ
บริกำรโดยจ่ำยเงินผ่ำนระบบ 

QR Code แทนเงินสด 

 
 

 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนพ้ืนฐำนส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-รายได ้
-อาชีพ 

 



 
 

550 
 

Taro Yamane จากขนาดจ านวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ถึง ∞ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของตัวอย่างจ านวน 400 คน (Yamane, 1973)  

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสดโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามระดับความส าคัญเกี่ยวข้องกับการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีช าระ
เงินผ่าน QR Code เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Question) ส่วน
ที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR 
Code แทนเงินสดผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดย
จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด (กรณีผู้ที่เคยใช้) และส่วนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
ทั่วไปที่มีอายุ 14-60 ปีซึ่งอาจจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครในระหว่าง 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

7.4 กำรท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล     
ในการจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อ

สินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสดของผู้บริโภคลักษณะของข้อมูลที่น ามา
ท าการศึกษานั้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามส าหรับการจัดท าข้อมูลนั้นมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้                             

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกฉบับว่า
ข้อมูลที่ได้กลับคืนมาเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป   

2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม น ามาลงรหัสโดยการก าหนดระดับความส าคัญของข้อมูล
ระดับความส าคัญเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Code แทนเงินสด  

3. หาความถี่ ค่าร้อยละส าหรับข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลทางปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล  
4. น าผลที่ได้จากการลงรหัสไปด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้ความพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ

ไค-สแควร์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
5. ทดสอบปัจจัยด้านข้อมูลการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีการจ่ายเงินผ่าน QR Code 

ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ
ผ่าน QR Code โดยมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Code แทนเงินสด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ 
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8. ผลกำรวิจัย 
 8.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ประกอบอาชีพนักเรียน / 
นิสิต/นักศึกษา จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท จ านวน 135 คิดเป็นร้อยละ 33.7 
 8.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรรับรู้เทคโนโลยีกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำน
ระบบ QR code 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก 
QR Code จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 ทราบว่าปัจจุบันสามารถจ่ายเงินผ่านระบบ QR 
code แทนเงินสดได้ จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ใช้โอกาสได้ทดลองจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 เคยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ QR Code จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ส่วนใหญ่เคยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code และมีช่องทางการช าระเงินหลายช่องทาง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.0   
 8.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภคต่อกำร
ตัดสินใจจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด 
โดยภาพรวมมีความส าคัญมาก (�̅� = 3.66) รายข้อพบว่า คิดว่าการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสดมีความสะดวก โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) 
รองลงมา คือกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code จะสามารถใช้ทดแทน
การใช้เงินสดในการดาเนินชีวิตในอนาคตได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
มีความง่ายในการช าระเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
รู้สึกว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดจะสามารถเข้ากับการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Code แทนเงินสดสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� 

= 3.71) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มี
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ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.42)  และกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามรู้สึกว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code มีร้านค้าที่รองรับบริการนี้
ครอบคลุม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.22) 

8.4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ
และบริกำรโดยจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด (กรณีผู้ที่เคยใช้
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code มำก่อน) 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
โดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code มาก่อน จ านวน 207 คน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code 
แทนเงินสด โดยภาพรวมมีความส าคัญมาก (�̅� = 3.80) รายข้อพบว่า แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบQR Code รองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเอง โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) รองลงมา คือ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเอง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) โดยรวมแล้วกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทน
เงินสด เพราะตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.94) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด สามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้ของตัวเองได้เป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87) กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการหาข้อมูลและเข้าใจว่าซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดต้อง
ทาผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของตัวเองก่อนการตัดสินใจใช้บริการ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ร้านค้ามีป้ายประชาสัมพันธ์บอกช่องทางการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ QR Code ที่ชัดเจน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามเชื่อว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มีระบบความรักษา
ความปลอดภัยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) มีการบอกข้อมูลที่จ าเป็นหรือ
ข้อมูลที่ต้องการในร้านค้าในการท าการซื้อสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าหรือชื่อร้านค้า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.45) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตรวจสอบการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code 
ได้ทันทีเม่ือมีปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.44) 

8.5 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
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สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีควำมแตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจ
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 

1. เพศ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้า

และบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. อำยุ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้า

และบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. สถำนภำพ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ระดับกำรศึกษำ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทน
เงินสด  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

5. อำชีพ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั.05 

6. รำยได้ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Code แทนเงินสด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐำนที่ 2 กำรรับรู้เทคโนโลยีของผู้บริโภคมีผลกำรตัดสินใจจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและ
บริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 

1. กำรรู้จัก QR Code มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code 
แทนเงินสด  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรู้จัก QR Code มีความแตกต่างกันซึ่ง
พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR 
Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. กำรทรำบถึงกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรสำมำรถจ่ำยเงินผ่ำนระบบ QR code 
แทนเงินสดได้มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำง
กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทราบถึงการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ QR code แทนเงินสดได้มีความแตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด 
โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. กำรอยำกลองใช้ระบบ QR code จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรสำมำรถจ่ำยเงินแทน
เงินสดได้เม่ือมีโอกำส มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด 
แตกต่ำงกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการอยากลองใช้ระบบ QR code จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการสามารถ
จ่ายเงินแทนเงินสดได้เมื่อมีโอกาสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
โดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. กำรเคยจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อ
สินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำงกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่การเคยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Codeแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR 
Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำและบริกำรและจ่ำยเงินผ่ำนระบบ QR Code ซ้ ำ มีผลต่อกำร
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำงกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและจ่ายเงินผ่านระบบ  QR Code ซ้ า
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

9. กำรอภิปรำยผล 
จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดย

จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด 
โดยภาพรวมมีความส าคัญมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Code แทนเงินสดมีความสะดวก ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code จะสามารถใช้
ทดแทนการใช้เงินสดในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ในเร็ว ๆ นี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการซื้อ
สินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมีความง่ายในการช าระเงิน จากการวิจัยพบว่าการ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด จะสามารถเข้ากับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้  
เพราะสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และจากการ
วิจัยพบว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code มีร้านค้าที่รองรับบริการนี้เริ่มครอบคลุม
พ้ืนที่ที่ท าการวิจัยและจะขยายไปครอบคลุมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครในเร็ววันนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์ (2555) ท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้แอพพลิเคชั่นสแกน รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน กลุ่มตัวอย่างคิดว่าแอพพลิเคชั่นสแกน
รหัสคิวอาร์ที่ ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา    
แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้ตรงตามความ
ต้องการ ซึ่งแอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะท าให้ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ การใช้แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
เป็นทางเลือกใหม่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสียเวลานานในการช าระ
เงินกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน   

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะมีพฤติกรรมจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเนื่องจาก ลักษณะทางประชากรประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ    
การศึกษา อาชีพ  รายได้  เหล่ านี้ เป็ น เกณ ฑ์ที่ นิ ยมใช้ ในการแบ่ งส่ วนการตลาด ลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่าย
ต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน  ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล มีความแตกต่าง  (Demographic 
Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษาศาสนา สถานภาพ
สมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2558) ปัจจัยด้านการรับรู้ที่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า บาร์โค้ดสองมิติ 
(2-Dimension Barcode หรือ QR Code) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และ
รายได้ แตกต่างกันมีการ รับรู้ในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่น



 
 

556 
 

วายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการ ยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันท าให้มีพฤติกรรมผู้บริโภคการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code แทนเงินสด
ต่างกัน พบว่าการรู้จัก QR Code การทราบถึงการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการสามารถจ่ายเงินผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสดได้ และการอยากลองใช้ระบบ QR Code จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ 
ซึ่งสามารถจ่ายเงินแทนเงินสดได้เมื่อมีโอกาสในการช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code  
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code ซ้ า มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
“การแสดงอาการที่เป็นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช้การประเมินผลสินค้าหรือ
บริการ จากการได้มาตามความต้องการและคาดหวังของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยน
ได้ (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี 
สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคิด ความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย พฤติกรรมผู้บริโภค
ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายใน และภายนอกจึงท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม 
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ซึ่งการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 
คือ ระดับที่ผู้ใช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายที่จะใช้ ว่าต้องมีความง่ายและไม่จ าเป็นต้องใช้
ความพยายามมาก ในการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือใช้งาน การรับรู้ ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใช้ระบบ และมีอิทธิพลต่อการยอมรับ (Adoption) หรือความตั้งใจที่จะใช้ การใช้ 
เทคโนโลยี (Usage) อันเนื่องมาจากการรับรู้ว่ามีประโยชน์  ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับ
กระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรม แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและ
จะท าให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่  ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่
ตนเองมีอยู่ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่า
ขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและ
ค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการ
ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า 
(Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ 
ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตน
หรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอ่ืน ๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจ
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ที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่
จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่
ตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  ขั้นที่ 4 
ขั้นทดลอง (Trial Stag) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้นกับสถานการณ์ของตน ซึ่งเป็น
การทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพ่ือจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น  และขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption 
Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่
หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชนก 
พลาบูลย์ (2558) ท าการศึกษา การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
(Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความ
ตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย  ร้อยละ 
69 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 งานวิจัยของจิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการ
รับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านการรับรู้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยด้านการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยปัจจัยการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับใน
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่าความ
ต้องการและประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความ
สนุกในการใช้งาน ตามล าดับ งานวิจัยของ Oliveira, E tal (2016) ศึกษาการยอมรับ ความรู้ความ
เข้าใจและความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการช าระเงินทางมือถือ  โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
เอกภาพ ของการยอมรับ และการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of Acceptance and use of 
Technology (UTAUT2) ซึ่งทาการส ารวจผ่านระบบออนไลน์กับประชาชนในประเทศโปตุเกส ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย , มีความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและคิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อสังคมโดยจะมีผลกระทบโดยตรงและ
โดยอ้อม อีกทั้งมีการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและมีความตั้งใจที่จะแนะน า
เทคโนโลยีให้กับบุคคลอ่ืน Yin (2015) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงินออนไลน์ในการ
ใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวของรัฐบาลจากประชาชนในประเทศจีน  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี 
(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงิน
ออนไลน์ในการใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวของรัฐบาลจากประชาชนในประเทศจีน Faruq (2016) 
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ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษา ปัจจัยด้านความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) 
สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้ งาน  (Facilitating Conditions) อิทธิพลจากสังคม  (Social 
Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility)และความกังวล (Anxiety) 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไนจีเรีย งานวิจัยของ Junadi (2015) ศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions)อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี 
(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย  และงานวิจัยของ Jansorn (2015) 
ศึกษา ปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังจากการใช้งาน 
(Performance Expectancy) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  (Facilitating Conditions) 
อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) 
และความกังวล (Anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 

10. ข้อเสนอแนะ  
1. จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อ

สินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยภาพรวมมีความส าคัญมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  
QR Code แทนเงินสดมากข้ึน ควรให้ความส าคัญกับการท าให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงการรับรู้ความ
ง่ายของระบบ QR Code โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมาก ในการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือการใช้
งาน สามารถการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบ  QR Code แทนเงินสดว่ามีความสะดวกและ
ปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นโดยการที่ร้านค้ามีป้ายประชาสัมพันธ์บอกช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบ QR 
Code ที่ชัดเจน   

2. จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านเพศ ด้านอายุ  
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรม
การตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมีความแตกต่างกัน จึง
ควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code 
รองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟ โดยสามารถ Download แอพพลิเคชั่นในการซื้อ
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สินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพ่ือ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  

3. จากการวิจัย พบว่า การรับรู้เทคโนโลยีการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR 
code ท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
แตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญท าให้ผู้บริโภค
เห็นถึงความสะดวก ความง่าย ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Code 
แทนเงินสด ท าให้รู้สึกถึงความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน และเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยม มีความง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค  

  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ให้มากขึ้น 
  2. ควรศึกษาวิธีการจัดท าวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ท าให้ทราบถึง
ข้อมูลในด้านอื่นๆ เพ่ิมมากข้ึน มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 

3. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Code แทนเงินสด ในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและน าไปปรับปรุงวางแผนให้
ผู้บริโภคมีความสนใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมากข้ึน 
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ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). มำตรฐำนคิวอำร์โค้ด มิติใหม่ระบบ
กำรช ำระเงินไทย หนึ่งก้ำวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด . กรุงเทพฯ : ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  

หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์. (2560, 14 กันยายน). คิวอำร์โค๊ด สังคมไร้เงินสด. (20 ตุลาคม 
2561) สืบค้นจาก http://www.bltbangkok.com/article/info/8/394 
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กำรบริหำรกำรจัดกำรร้ำนอำหำรสวนผักแนวตั้งให้อยู่ในใจลูกค้ำ เขต

กรุงเทพมหำนคร 

วรพจน์ กุศเลิศจริยา* 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยการบริหารการจัดการร้านอาหารสวนผักแนวตั้งให้อยู่ในใจลูกค้า เขตกรุงเทพมหานคร     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่เกิดขึ้น (Output) ต่อการสร้างการรับรู้ 
(Awareness) เชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสสุขภาพ รวมถึงผลลัพธ์ระยะยาว (Outcome) ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ รวมทั้งผลข้างเคียงต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อย่างไร 

ผลการศึกษาพบว่า “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่เกิดขึ้น (Output) ที่จะสร้างการรับรู้ 
(Awareness) เชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับกระแสสุขภาพได้เป็นอย่างดีแต่แค่ระยะเวลาหนึ่งเพราะความปลอด
สารพิษของผักจริง ๆ จึงจะสร้างการรับรู้ได้ยั่งยืนและมีความเชื่อมั่น (Trust) กว่าการตกแต่งที่สวยงาม 
ส่วนผลลัพธ์ระยะยาว (Outcome) ต่อความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ท าให้บรรยากาศดูเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น ใช้งานได้นานคุ้มค่า โดยต้นทุนต้องถูกลงและติดตั้งได้หลายจุด ส่วนผลต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีผลมากกับผู้ดูแล คือผู้ดูแลต้องมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเมื่อเทียบกับวัสดุ
ปลูกและการปลูกรูปแบบอ่ืน รวมถึงต้องประทับใจที่ผลิตภัณฑ์สามารถกินได้ ประดับได้และขายได้ 
 
ค ำส ำคัญ: ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง การบริหาร การจัดการ  
 

1. บทน ำ 
“วิกฤติอาหารอาบพิษ” เป็นเรื่องกระทบสุขภาพของผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 

มาตรการของรัฐดูคล้ายไม่เป็นผล เมื่อสถิติน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของไทยติดอันดับต้น  ๆ ของ
โลก ทั้งยังพบสารตกค้างในผัก-ผลไม้ เกินค่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า “คนไทยก าลังยืนอยู่บนความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ” (กมล ชวาลวิทย์, 2014) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “เผยผัก 10 ชนิด 
มีสารตกค้างสูง ล้างก่อนปรุง” ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา กะหล่ าปลี ผักกาดขาว
ปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ และผักชี แนะ กินผักต้องล้างให้สะอาด เพ่ือลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงตกค้าง 
(Chanika, 2018) 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: ndnotenato@gmail.com 

https://thaipublica.org/investigations/toxic-food-crisis/
mailto:ndnotenato@gmail.com
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ตำรำงท่ี 1  ตารางประเมินความเสี่ยง 

 
แหล่งที่มำ: กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี (2556).  

 
ตำรำงท่ี 2  ตารางระดับความเสี่ยง 

 

แหล่งที่มำ: กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี (2556).  
 
 จากบทความดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2014-2018 ปัญหาสารพิษตกค้างก็ยังคงอยู่คู่สังคมไทย  
เมื่อเปรียบเทียบกับตารางประเมินความเสี่ยง จะเห็นได้ว่า ถ้าคนไทยมองความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวหรือ
สีเหลือง ก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพพจน์ ในการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
เกษตรเพ่ือการส่งออกและการท่องเที่ยวอีกด้วย ในความเป็นจริงทุกคนต้องรักสุขภาพของตนเองอยู่แล้ว 
จึงตั้งข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐานว่าเพราะ “มีการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เกี่ยวกับผัก
ปลอดสารพิษ” เนื่องจากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า “จึงท าให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินค้าประเภทนี้ได้
น้อยลง”  
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีความคิดที่จะเสนอ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” เพ่ือศึกษาการบริหาร
การจัดการธุรกิจลักษณะนี้ ว่ามีผล (Output) ที่จะสร้างการรับรู้ (Awareness) เชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระแสสุขภาพ จนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้หรือไม่ และผลกระทบ (Outcome) ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ รวมถึงผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 

2. วัตถปุระสงค์กำรศึกษำ 
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) เพ่ือให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกล

ยุทธ์จึงพิจารณาปัจจัยภายนอกก่อน ในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาค่านิยมของลูกค้า ด้านรสชาติและ
บรรยากาศ  
 2.2 วัตถุประสงค์เฉพำะ (Specific Objective) เพ่ือศึกษาให้ลึกซ้ึงมากขึ้นเก่ียวกับ 

2.2.1 ทัศนคติที่มีต่อ “ชุดปลูกแนวตั้งปลอดสารพิษ” อาทิ ด้านราคา การดูแลรักษา 
เป็นต้น 

2.2.2 ข้อเปรียบเทียบทัศนคติ “การตกแต่งร้านแบบชุดปลูกสวนผักแนวตั้ง” กับ
การตกแต่งด้วยวัสดุรูปแบบอื่น เช่น พืชเทียม พืชแห้ง วัสดุปลูกอ่ืน 

2.2.3 ทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือองค์การ 
2.2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
ผลลัพธ์สุดท้ายของงานวิจัย “เพ่ือให้เกิดการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ในการส่งเสริมกระแสแห่งการดูแลสุขภาพ” อันจะมีผลถึงการส่งเสริมองค์การหรือความส าเร็จทาง
ธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์โดยมุ่ง

เข้าใจเชิงลึก ไม่มุ่งอ้างอิงกลับไปยังประชากร จากรูปแบบการค้นคว้าอิสระเชิงคุณภาพแบบ Master 
Project โดยการตีความจากความเป็นจริงของข้อมูลตามธรรมชาติ จากข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐาน
โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างกรอบแนวคิด ซึ่งประเด็นที่ศึกษาคือ การรับรู้ (Awareness) กระแสสุขภาพ 
“เพ่ือเน้นแนวทางแก้ไขปัญหา อันมีพ้ืนฐานจากหลักการเหตุผล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง” ใน
งานค้นคว้าชิ้นนี้การแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดอินโนจิเนียริง ( Innogineering) มาจัดเรียงกระบวนการ
ทางความคิดเชิงพัฒนาในศาสตร์และศิลป์ เป็นพ้ืนฐานของแบบจ าลองธุรกิจ (Model Business) 
“ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” เพ่ือสร้างการรับรู้กระแสสุขภาพ อันมีผลต่อการลดความเสี่ยง (Risk) 
เรื้อรังด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยง VUCA WORD  

ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบจ ำลองกำรประเมินผล CIPP Model มำประยุกต์ในกำร
วิเครำะห์โดยจะแบ่งเป็นเชิงวิชาการ ซึ่งมาจากการบททวนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ทฤษฎีทางการบริหาร และเชิงประสบการณ์จากกลุ่มผู้ผลิต , กลุ่มร้านอาหาร, กลุ่มธุรกิจอ่ืนหรือ
องค์การ และเนื่องจำกต้องกำรยืนยันว่ำ รูปแบบธุรกิจนี้ “Work” หรือไม่ จึงได้ประยุกต์เครื่องมือ 
Log – Frame มำใช้วิเครำะห์ควำมต่อเนื่องเหตุผลสัมพันธ์ของโครงกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้มี
อ านาจตัดสินใจในการใช้สวนผักแนวตั้งในการตกแต่ง และเพ่ือแก้ปัญหาอคติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้ที่มี Social Analysis (การวิเคราะห์ทางสังคม) ที่ไม่สนิทหรือคุ้นเคยกันมา
ก่อน รวมถึงไม่สัมภาษณ์เพียงจ านวนกลุ่มเดียว โดยจะแบ่งเป็น 1) กลุ่มผู้ผลิต 2) กลุ่มร้านอาหาร 3) 
กลุ่มธุรกิจอื่นหรือองค์การ กลุ่มละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 9 ท่าน เพ่ือไม่ให้เกิดอคติเอนเอียง ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บข้อมูล ใช้ชุดสอบถามเชิงคุณภาพ , เทปบันทึก, แฟ้ม
รูปภาพ 
 

4. ผลกำรศึกษำ  
ประยุกต ์CIPP มาวิเคราะห์บริบท (Context: C) เกี่ยวกับสารพิษเรื้อรัง ดังนี้ 
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) 

  4.1.1 จำกกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ย้อนหลังเกิน 5 ปี  
สรุปจากเอกสารท าให้ทราบว่า การเริ่มต้นท าธุรกิจควรเริ่มจากสิ่งที่ชอบแต่ไม่

จ าเป็นต้องตามกระแสนิยม ควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยต้องศึกษาหลุมพราง ที่ท าให้ธุรกิจ
ล้มเหลว รวมถึงต้องมองให้กว้างถึงตลาดโลก  
  4.1.2 จำกกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ภำยใน 5 ปี  

กระแส Fast Food และกระแสสุขภาพมาคู่กัน การปลูกวัตถุดิบเองตามความ
ต้องการต่อพ้ืนที่มีมากขึ้น รัฐบาลให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มากขึ้น แต่ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง นัก
ลงทุนรุ่นใหม่มีแนวคิดด าเนินธุรกิจรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) มากขึ้น มีผลช่วย
ลดต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง รวมถึงการลดปัญหาแรงงานขาดแคลนด้วยการจ้างแรงงานในชุมชน 
  4.1.3 จำกกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์  

จากอดีตถึงปัจจุบันค าว่า “อาหารอาบพิษ” ก็ยังอยู่คู่สังคมไทย นอกจากรู้ว่าต้อง
ตระหนักโดยการปรุงสุกแล้ว ยังได้พบผู้คิดค้นนวัตกรรม “วัสดุปลูกพลาสติกปลอดสารพิษ” ที่มี
คุณสมบัติอายุการใช้งานนาน ดูแลรักษาง่าย ลดต้นทุนวัตถุดิบผักได้อย่างดี 

 

4.2 วิเครำะห์ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
                4.2.1 แนวคิด 7Ps ของ Philip Kotler และ BRAND AWARENESS (กำรรับรู้)  
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โดยแบ่งผู้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม เพ่ือการเข้าถึงผู้สัมภาษณ์และส่งเสริมการรับรู้ได้
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
              4.2.2 แนวคิดอินโนจิเนียริง (Innogineering) และ VUCA WORLD  

เมื่อข้อมูลต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ทางทฤษฎีการ
บริหาร จนเกิด “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ซึ่งเป็นผลผลิต (Product Evaluation: P) ของการต่อ
ยอดจาก “ชุดปลูกปลอดสารพิษ” ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม 7innovation Awards 2017 โดยได้น า
ความรู้ที่ก าลังศึกษาช่วงเรียนปริญญาโท ด้วยการบูรณาการระหว่าง “การบริหารธุรกิจร้านอาหาร” 
กับ “ศิลปะการจัดสวนแนวตั้ง”ซึ่งก็คือ In Side Out โดยคิดนอกกรอบ (Shift Paradigm) ด้วยการ
มองว่า “ผักเป็นของตกแต่ง” ส่วนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่เกิดจากประสบการณ์ภายนอก 
(Out Side in) นั้น เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีศึกษาในขณะที่ศึกษาปริญญา
โท เพื่อลดความเสี่ยงด้วยแนวคิด VUCA WORLD 
               4.2.3 CIPP Model และ Log Frame  

ท าให้ระเบียบวิจัยและความต่อเนื่องของโครงการมีความน่าเชื่อถือและชัดเจนมาก
ขึ้น 

 

4.3 วิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ  
จากการเข้าไปสัมภาษณ์ (ปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) 

4.3.1 กลุ่มผู้ผลิต 
               ผู้คิดค้น “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ” ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รสชาติควรเป็นแบบ
ธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งและควรจัดให้สวยงาม บรรยากาศควรให้ลูกค้าสามารถเก็บผักและดอกไม้ให้
พ่อครัวปรุงตามต้องการ” ส่วน Mindset คิดว่า “ปัจจุบันอาหารอร่อยที่ไหนก็ท าได้ จึงควรดึง
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น ไม่ต้องไปเลียนแบบที่อ่ืน” ส่วนการดูแล “การลดน้ าให้ปุ๋ยสามารถติดระบบ
ตั้งเวลาได้ ท าให้ประหยัดค่าไฟได้อย่างมาก สีวัสดุปลูกเปลี่ยนปีที่ 7 เริ่มแตกหักปีที่ 10, จุดคุ้มทุน 
ประมาณ 1 ปี (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1, เจ้าของนวัตกรรม “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ”, 25 
ต.ค. 2561) 
              นักวิจัยวัสดุปลูกและเป็นตัวแทนจ าหน่าย กล่าวว่า “รสชาติอาหารเพ่ือสุขภาพน้ าสลัด
ญี่ปุ่นเป็นที่นิยม บรรยากาศใกล้เคียงหน้าจะเป็นร้าน “บิ๊ก-มะหมี่” ที่เป็นระบบรางแนวนอน” ส่วน 
Mindset “สิ่งจูงใจในการใช้ชุดปลูกพืชแนวตั้งเพราะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของการปลูกระบบรางแนวนอน
ได้ดี โดยถ้าปั๊มน้ าเสียท าให้มีโอกาสสูงที่จะไม่มีน้ าล่อเลี้ยงพืช และถ้าเป็นร้านขายผัก เช่น ตลาด อตก. 
นอกจากผักที่โชว์จะสร้างภาพลักษณ์ได้ ควรมีพันธ์แปลกใหม่บ้าง ไม่ต้องปลูกให้ล้นตลาด” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านที่ 2, นักวิจัยวัสดุปลูกและตัวแทนจ าหน่าย “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสาร”, 1 พ.ย. 
2561) 
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                เจ้าของสวนปลูกผัก “เฮือนกระดาษสา” ได้กล่าวถึง “ชาวจีนที่มาเที่ยวบ้านเรามีมาก 
ควรศึกษารสชาติอาหารไทยที่ชาวจีนชอบ บรรยากาศควรให้คนน าเที่ยวพาชาวจีนมาสัมพัทธ์สวน
อินทรีย์แบบไทยซึ่งรัฐควรช่วยประชาสัมพันธ์” โดยได้แนะน าเพ่ิมเติมว่า “อย่าเอาแฟชั่นน าเกษตร” 
หมายความว่า พื้นที่เรามีเอกลักษณ์อย่างไรก็ปลูกไปตามนั้น ส่วน Mindset ของชุดปลูก “แม้จะเป็น
แค่ผักก็ควรก้าวข้ามทฤษฎีสี ไม่ต้องตามกระแสตะวันตก กล้าเล่นสีที่หลากหลาย มี เอกลักษณ์ของ
ตนเอง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3, นักจัดสวนแนวตั้งมืออาชีพ เจ้าของสวน “เฮือนกระดาษสา”, 2 
พ.ย. 2561) 

4.3.2 กลุ่มร้ำนอำหำร 
เจ้าของร้าน “อีซี่กาแฟ” ให้ความเห็นว่า “ส่วนใหญ่ลูกค้าอาหารสุขภาพจะเป็น

ผู้หญิงโดยชอบสลัดญี่ปุ่น” ในส่วนบรรยากาศและ Mindset ได้กล่าวว่า “ดูแล้วได้แค่ชั่วคราวและอยู่
ที่แคบไม่ได้ การดูแลรักษาตัวสินค้าไม่ทราบเลยว่าดูแลยังไง คิดว่ายุ่งยาก น่าจะเหมาะกับคนมีฐานะ
และมีเวลามากกว่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4, เจ้าของร้าน “อีซี่กาแฟ” อาหารและเครื่องดื่ม ย่านดิน
แดง, 4 พ.ย. 2561) 
              ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ “ไซรีพลัส” ได้กล่าวถึงรสชาติและบรรยากาศว่า “ผักควร
ออกรสหวานสดกรอบ” และ “ควรจัดคู่กับตู้ปลาเพ่ือแสดงถึงระบบนิเวศอย่างครบวงจร” ส่วน 
Mindset “ท าให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่นกว่าไม้ประดับเทียม ถ้าให้ผลตอบแทนผู้ดูแลเมื่อขายชุดปลูกได้ก็จะ
จูงใจในการดูแลรักษา” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5, เจ้าของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “ไซรีพลัส” ใกล้ตั้งฮ่ัว
เสง ฝั่งธน, 5 พ.ย. 2561) 
             ร้าน “อ่ิมเอิบ – แหนมเนือง” กล่าวถึงรสชาติว่า “อาหาร Clean เพียงอย่างเดียว
หน้าเบื่อ จึงออกแบบอาหารเวียดนามให้หน้าตาเหมือนอาหารสุขภาพที่มีความหลากรส” เมื่อมองถึง
บรรยากาศ สามารถสร้างการรับรู้ได้แค่ชั่วคราวแม้จะท าอย่างต่อเนื่อง “ต้องท าให้ลูกค้าเชื่อมั่น 
(Trust) ว่าปลอดภัยจากสารพิษจริงจึงจะสร้างการรับรู้ได้อย่างยั่งยืน” เพราะ “ผักไม่ใช่พระเอกของ
อาหาร” เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น ส่วน Mindset ด้านต่าง ๆ มองว่าปลูกบนดาดฟ้าลดต้นทุนได้
เป็นอย่างดี ดูแลง่าย แต่ถ้าน ามาตกแต่งจะไม่ เหมาะกับ Concept (แนวความคิด) ร้าน ที่ว่า 
“ร้านอาหารรสชาติอร่อยของชุมชน” และ“ถ้าลูกค้าสงสัยว่าปลูกปลอดสารจริงหรือ? แล้วโพสบน 
Face Book จะมีผลเสียอย่างมาก” รวมถึง “การสร้างเรื่องเล่าให้ผักขายได้ก็ไม่คุ้มเหมือนกาแฟที่มียี่
ห่อ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6, เจ้าของร้าน “อ่ิมเอิบ – แหนมเนือง” ย่านพระราม 2, 6 พ.ย. 2561) 

4.3.3. กลุ่มส่งเสริมกำรรับรู้ของธุรกิจอ่ืนหรือองค์กำร              
หัวหน้าส่วนวางแผนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

แสดงให้เห็นโดยมองแบบ Over View ว่า รสชาติและบรรยากาศสวนผักแนวตั้ง “ควรมองไปที่ 
Power of Purchasing (ก าลังซื้อ) ของลูกค้า ดูแล้วจะมีปัญหาด้านต้นทุน ควรจับตลาดขนาดใหญ่ 
ควรฝึกคิดแบบให้เป็น Startup ควบคู่ด้วย เพราะอยู่ในฐานะผู้เริ่มธุรกิจใหม่ ถ้าส าเร็จจะได้ทั้งตลาด” 



 
 

568 
 

ส่วน Mindset ในประเด็นต่าง ๆ “ตัวสินค้ายังสื่อไม่ได้ชัดเจนเพราะภายนอกไม่ต่างจากพลาสติก
ทั่วไป” และการแก้ปัญหาให้ลึกซึ้งอย่างรอบด้านควร “หาโมเดลธุรกิจที่ชอบให้เจอแล้วค่อย ๆ ปรับ ที่
ท าอยู่ดีมาก แล้วอย่าหยุดท า ให้ความส าคัญกับแผนอย่าห่วย และต้องไม่ลืมบริหารการเงินควบคู่
ด้วย” รวมถึงฝากถึงเพ่ือนที่เรียนด้วยว่า “ทุกสังคมในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาเป็นสังคมที่เล็ก 
น่าจะร่วมใจกันมุ่งมั่นฝึกฝนและสร้างสังคมส าหรับผู้เริ่มประกอบการให้ได้ ไม่ใช้เรียนขอแค่จบ จบมา
จะได้มีความเสี่ยงน้อยท าให้ชีวิตรุ่งเรืองได้ง่าย ท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้ด้วย เพราะอีก 5 ปี โลก
เปลี่ยนไปมากแน่” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7, หัวหน้า ส่วนวางแผนด้านศักยภาพการแข่งขัน ส านักแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 7 พ.ย. 2561) 
  กรรมการโครงการ Smart City สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านหนึ่งได้
กล่าวว่า รสชาติไม่ควรจัดเพ่ือดูแลสุขภาพจริง ๆ บรรยากาศควรเป็นโทนเย็น ถ้าตกแต่งลงตัวจะท าให้
ร้านดูแปลกตาสดชื่นเหมือนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สร้างสันทนาการด้านการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี 
เหมาะกับการตกแต่งที่ไม่เปลี่ยนบ่อยเพราะวัสดุดีมาก ส่วน Mindset ตัวสินค้าสื่อได้ไม่ชัดเจน ต้นทุน
สูง ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยและติดตั้งได้หลายจุด การตลาดและการบริการควรติดต่อได้
ง่ายและรวดเร็ว (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8, กรรมการโครงการ Smart City สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 3 พ.ย. 2561) 

เจ้าของร้าน “อ๊ิวสปา” คิดว่า บรรยากาศสวนผักแนวตั้ง ฟังแล้วดูแปลกคิดว่าหน้า
จะสดชื่น แต่ต้องเป็นร้านขนาดใหญ่จะดูดีกว่า ส่วน Mindset คิดว่า “การออกแบบสินค้าไม่สื่อถึงการ
ดูแลสุขภาพถ้าน ามาตกแต่งร้านควรสวยงามตั้งแต่ตัวสินค้าที่เป็นชุดปลูก ผักตกแต่งดูแล้วไม่เข้ากับ
ร้านพี่เลย ตัวชุดปลูกดูแล้วไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไป ดูภายนอกไม่สื่อเลยว่าดูแลรักษาง่ายกว่าแบบอ่ืน
ยังไง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9, เจ้าของร้าน “อ๊ิวสปา” ย่านเขตดินแดง, 3 พ.ย. 2561) 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปวัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์โดยทั่วไป ศึกษาสินค้า (Product) รสชาติอาหารควรหลากหลายและจัดให้

สวยงาม ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในส่วนของบรรยากาศ ต้องดูสดชื่นแปลกตา 
เข้ากับระบบนิเวศของตู้ปลาได้ดี ควรจัดให้เข้ากับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ถ้าเก็บผลผลิตจากต้นแล้วให้พ่อ
ครัวปรุงจะดีมาก แต่สร้างการรับรู้ได้ชั่วคราวเพราะความปลอดสารพิษของผักส าคัญกว่า โดยจะเห็น
ได้ว่ารสชาติและบรรยากาศจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับที่ศึกษาธุรกิจย้อนหลัง 5–10 ปี นั้นคือ 
ต้องเข้าใจเข้าถึงผู้บริโภค แต่ไม่จ าเป็นต้องตามกระแสนิยม โดยมีเอกลักษณ์ของตนเอง  

ในส่วนสรุปวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) เพ่ือทราบทัศนคติต่าง ๆ ของ “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ” 
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          1) ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ชุดปลูก – เรื่องราคากลุ่มผู้ขายรู้สึกคุ้มค่า กลุ่มผู้ซื้อส่วน
ใหญ่ยังรู้สึกแพง ในเรื่องการดูแลรักษากลุ่มผู้ซื้อมองไม่เห็นภาพว่าดูแลง่ายขึ้นยังไง 

          2) เปรียบเทียบการตกแต่งวัสดุรูปแบบอ่ืน – สดชื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าตกแต่งได้
อย่างงดงาม สะดุดตา จะช่วยดึงดูดให้เกิดกิจกรรมสันทนาการ เช่น การถ่ายภาพ 

          3) ทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือการส่งเสริมธุรกิจหรือองค์การ -
โดยตกแต่งเป็นโคมไฟ เป็นรั้ว เหมาะกับองค์การหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ แต่แบบมีให้เลือกน้อยและยังแพง
อยู่ ไม่เหมาะกับธุรกิจจ าพวกร้านสปาขนาดเล็ก 

4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการสัมภาษณ์ – ลดต้นทุนวัตถุดิบ
ผัก ประหยัดเวลาดูแลและแก้ปัญหาการปลูกระบบรางได้ดี  ประดับได้  ขายได้  แต่ผักไม่ใช้
องค์ประกอบหลักของอาหาร ลูกค้าไม่ต้องการกินอาหาร clean ตลอด ถ้าสงสัยเรื่องสารพิษจะท าให้
เสียภาพลักษณ์ 

5.2 อภิปรำยผล  
“ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่เกิดขึ้น (Output) ที่จะสร้างการรับรู้ (Awareness) เชิง

สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสสุขภาพได้เป็นอย่างดีแต่แค่ชั่วคราวเพราะความปลอดสารพิษของ
ผักจริง ๆ จึงจะสร้างการรับรู้ได้อย่างยั่งยืนและมีความเชื่อมั่น (Trust) กว่าการตกแต่งที่สวยงาม, มี
ผลกระทบ (Outcome) ต่อความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ ได้โดยท าให้บรรยากาศดูเป็น
ธรรมชาติเหมือนจริงมากขึ้น ท าให้ธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ น่าสนใจมากข้ึน โดยเงื่อนไขต้องมีสถานที่ 
ที่เหมาะสม วัสดุปลูกใช้งานได้นานคุ้มค่า โดยต้นทุนต้องถูกลงและติดตั้งได้หลายจุด , มีผลต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) อย่างมาก คือ ผู้ดูแล เพราะถ้าผู้ดูแลมีทัศนคติที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ
และการปลูกรูปแบบอ่ืน รวมถึงได้รับรายได้จากการขายชุดผักที่ปลูก ก็จะตั้งใจดูแลรักษา 

5.3 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย  
“เนื่องจากการค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ยังไม่มีงานค้นคว้าที่ใกล้เคียงในประเทศไทย ข้อเสนอแนะ

จึงไม่สามารถเปรียบเทียบในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ชัดเจน แต่จะเสนอในลักษณะที่เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ” 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสิ่งที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม  
ท าให้ได้ปัจจัยความส าเร็จทางการตลาด (Key Success Market) ในแง่มุมต่าง ๆ 

อาทิ ควรพิจารณาทั้งอาหารแปรรูปและส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ การลงทุนเริ่มแรกและท าเลต้อง
สอดคล้องกับผู้บริโภค โดยไม่ควรน าความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการเงินต้องรัดกุม ควร
มองถึงความต้องการของตลาดโลกเพ่ือต่อยอดสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาหน่วยงานรัฐที่สนับสนุน
เพ่ือเพ่ิมทักษะการบริหารด้านอ่ืน ๆ ควรพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน การ
จะท าให้พืชปลอดสารพิษ ต้องพิจารณากระบวนการผลิตและวัสดุปลูก  รวมถึงการขนส่งและการ
จัดเก็บก่อนน ามาบริโภคต้องปลอดสารพิษ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสิ่งที่ได้จำกกำรลองน ำทฤษฎีและแนวคิดไปใช้ 
1) แนวคิดที่ท าให้การคิดนอกกรอบ (Shift Paradigm) นั้นไม่หลุดกรอบจน

จินตนาการนั้นไม่เป็นจริงด้วย “กรอบทิวทัศน์แห่งความส าเร็จ (Paradigm View Success)” โดย
เมื่อมีความคิด (Idea) ใหม่ ๆ ก็ลองใส่ตอบมุมกรอบต่าง ๆ ดูว่ายังมีจุดอ่อน “มุมมองแห่งความ
เข้าใจ” หรือ “มุมมองแห่งความรอบรู้” ด้านใด ก็จะแก้ไขปัญหา Idea นั้นได้อย่างตรงจุดมากข้ึน 
 
ตำรำงที่ 1  กรอบทิวทัศน์แห่งความส าเร็จ (Paradigm View Success) และกรอบแฝง (Hide 

Paradigm) 

  
เข้ำใจสังคมศำสตร์ (เคร่ืองมือบริหำร, 
ค่ำนิยมสังคม) เข้ำใจตนเอง     

              

    ความด ี       ความถูกต้อง 

            
            
            

 

รอบรู้
วิทยำศำสตร์       

   รอบรู้
ศิลปวิทยำ    

   ความเหมาะสม       ความเพียร 
          
   * เข้ำใจ (รู้ลึกซ้ึงและช ำนำญ)          * รอบรู้ (รู้รอบด้ำนไม่ต้องช ำนำญ) 

หมำยเหตุ : เป็ นตารางที่ คิ ดขึ้น เพ่ือเสริมความคิดนอกกรอบ ของแนวคิด อินโนจิ เนี ยริ ง 
(Innogineering)  
 

ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองแห่งความเข้าใจและมุมมองแห่งความรอบรู้ ดังนี้ 1) ความ
เข้าใจด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งต้องเข้าใจเครื่องมือการบริหารและความค่านิยมของสังคมนั้น , 2) เข้าใจ
ตนเอง ก็คือ เข้าใจความชอบความต้องการ ข้อดีข้อเสีย ข้อเด่นข้อด้อย ของตนเอง , 3) ความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน , 4) ความรอบรู้ด้านศิลปวิทยา 
โดยน ามาประยุกต์กับงาน ดังตัวอย่าง “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ยังไม่เป็นที่นิยมของสังคม จึงต้อง
ท างานวิจัยชิ้นนี้ ด้วยพ้ืนฐานความชอบต้นไม้และธรรมชาติ โดยน านวัตกรรม “ชุดปลูกพืชปลอด
สารพิษ” บวกกับศิลปะการจัดสวนมาต่อยอดท าร้านอาหาร                        

จากระบบอุปถัมภ์ที่นิยม ความสนิทสนม ความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการ
สร้างนวัตกรรมอย่างมาก จึงคิด “กรอบแฝง (Hide Paradigm)” ที่เป็น “ระบบอุปถัมภ์แห่งความดี 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเพียรพยายาม” มาแทนที่ระบบอุปถัมภ์แบบเดิม  



 
 

571 
 

           2) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยง VUCA WORD โดย 1) 
Vision (วิสัยทัศน์) คือ หยั่งรู้ปัญหาด้านสุขภาพที่จะทวีความรุนแรงขึ้น , 2) Understanding (เข้าถึง, 
เข้าใจ) สามารถสานพลัง (Synergy) เร้าใจด้วยการใช้ผักตกแต่งแปลกตา เปิดใจสัมภาษณ์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง ๆ ของ “สวนผักแนวตั้ง”, 3) Clarity (ชัดเจน) ท าให้ตระหนักรู้ (Awareness) อย่าง
ชัดเจนและเรียบง่ายที่สุด เช่น ใช้ “ชุดปลูกพืชแนวตั้ง” เพราะท าให้โดดเด่น ประหยัดพ้ืนที่ ดูแลง่าย
กว่าระบบอ่ืน, 4) Agility (ว่องไว) เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง เสริมพลังพัฒนานวัตวิถี ( Innovative 
Thinking) โดยเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มที่มีภูมิหลัง (Background) ต่างกัน เพ่ือเสริมพลังแห่งการรับรู้ให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหำของผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

           แก้ไขปัญหากลุ่มผู้ผลิตโดย 1) ด้านการตลาด โลโก้ควรโดดเด่นกว่าเดิม โบรชัวร์ควร
มีรายละเอียดตัวสินค้าที่กระชับมากขึ้นและโฆษณาสื่อ Online, 2) ควรสื่อถึงความปลอดภัยของ
พืชผักให้นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบ , 3) เน้นกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่อย่างมีเอกลักษณ์ อย่าใช้ “แฟชั่นน า
เกษตร” 

แก้ไขปัญหากลุ่มร้านอาหาร ดังนี้  1) ควรจัดแพ็คคู่เอาใจเพศหญิงเพ่ือส่งเสริม
การตลาด, 2) ระบบนิเวศ “ตู้ปลา” กับ “สวนแนวตั้ง” ควรระวังปุ๋ยซึ่งอาจมีอันตรายต่อปลา, 3) การ
รับรู้กระแสสุขภาพที่ยั่งยืนอยู่ที่ความปลอดภัยเป็นหลัก รัฐควรช่วยค้นคว้าเรื่องการตรวจสารพิษที่
รวดเร็วในราคาที่เหมาะสม, 4) เมนูอาหารควรบอกคุณสมบัติการป้องกันและรักษาโรค เพ่ือจูงใจ
ลูกค้า   

             การแก้ไขปัญหากลุ่มธุรกิจอ่ืนหรือองค์การ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรร่วมจัด
โปรโมชั่นกับธุรกิจบ้านคอนโด ในการแก้ปัญหาการวิจัยอย่างรอบด้านและลึกซึ้งหลักสูตรควรเพ่ิม
เนื้อหาให้ตระหนักถึงเจตจ านงของผู้ก่อตั้งสถาบันมากขึ้น เพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพแห่ง
การพัฒนาตนเองร่วมกัน, 2) เพ่ือให้เหมาะกับ Smart city ควรออกแบบให้จัดวางได้หลายจุด โดย
ต้นทุนต่ าลงแต่ดูแลง่ายเหมือนเดิม เช่น ออกแบบเป็นตัวต่อที่ปรับได้หลายแบบ, 3) ไม่เหมาะกับร้านส
ปาและพ้ืนที่แคบแสงน้อย แต่ถ้าปลูกสมุนไพรแล้วชุดปลูกมีความสวยงาม อาจส่งผลการรับรู้ได้ดีข้ึน 

5.4 “แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า รูปแบบธุรกิจ (Model business) นี้ Work”  
เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงน าเครื่องมือ Log – frame มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 2  Logical Framework หรือ Log - Frame – โครงการ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” 
สรุป ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู สมมุติฐำน เงื่อนไขและ

ควำมเสียง 
1. วั ต ถุ ป ระส งค์ แ ผ น 
(Gold)   
เพิ่มรายได้จาก “การรับรู้
กระแสสุขภาพ” แม้ไม่ได้
อยู่ ในฤดู การท่ องเที่ ย ว
รวมถึงช่วงผักมีราคาแพง 

 
 
- ก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
- เรตติ้งความนิยมในการ
ถ่ายภาพ 

  
 
- ฝ่ายบัญชีบริษัท 
- ฝ่ า ย ส า ร ว จ ด้ า น       
การตลาดของบริษัท 

 
 
ถ้าลูกค้าที่เข้ามาชอบทาน
ผัก ชอบการจัดสวน ใส่ใจ
ดูแลสุขภาพ จะส่งผลให้                                
1. รายได้ส่วนร้านอาหาร
มากขึ้น       
2. ลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุ
ดิ น ผั ก ในการประกอบ
อ า ห า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ม า ก                      
3. ผักสดมากปลอดภัยต่อ
สุขภาพทั้งคนผลิตและคน
กิน 

2. วัตถุประสงค์โครงกำร
(Purpose)  
- ส ร้ า ง เอกลั กษ ณ์ ก าร
บริการด้ านรสชาติและ
บรรยากาศรวมถึงทัศคติ
การดูแล “ชุดปลูก” ใน
เชิงบวก 
- ลดปัญหาการขนส่งและ 
การขาดแคลนวัตถุด ิ   

  
 
- มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
ปลอดสารพิษ 100%  
- ต้นทุนวัตถุดิบผักท่ีลดลง 
 

  
 
ฝ่ายประเมินผล 
โครงการ 

 
 
มี แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค 

3. ผ ลิ ต ผ ล โค ร ง ก ำ ร
(Output)    
“ซุ้มหรือมุมประดับสวน
ผักแนวตั้ง” บริเวณร้าน 
“เต้นรักษาความชื้นผัก” 
“สวนผักแนวตั้ ง”  เพื่ อ
ป้อนวัตถุดิบ 

 
 
รวมเป็น “ร้านอาหารสวน
ผักแนวตั้ง” 

 
 
1. ดูของจริงหรือใกล้เคียง 
2. รายงานการประเมิน 
การว่าจ้าง 

 
 
- การออกแบบสถานที่ 
ต้ อ งมี ก ารกั้ น เข ต ส วน
แนวตั้งให้ดูกลมกลืนกับ
สวนอาหาร  
- การให้แสงต้องเหมาะสม
กับพืชที่ออกแบบจัดวางใน
ร้าน 
- การดูแลต้องถูกวิธี อาทิ 
ก า ร ให้ น้ า  ให้ ปุ๋ ย ต้ อ ง
สม่ าเสมอ 
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4. ปั จ จั ย ใน ก ำ รผ ลิ ต
(input)    
1. ออกแบบ               
2. จัดเตรยีมพื้นท่ี        
3. ก่อสร้าง                      

 
 
(250,000 บาท ในพ้ืนท่ี 8 
x 12 ม.)              
1. ค่าออกแบบ             
2. ค่าจัดเตรียมพื้นท่ี      
3. ค่าก่อสร้าง  
 
 

 
 
บริษัทผู้ดูแล 

 
 
ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้อง
ไม่ขึ้นเกิน 10% 

หมำยเหตุ: เป็นตารางตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ “ร้านอาหารสวนผัก
แนวตั้ง” 
 

อธิบำยตำรำง Log - Frame – โดยเริ่มจำก Input แล้วดูควำมต่อเนื่องของแต่ละเงื่อนไข
ตำมลูกศร 
 เริ่มจาก ข้อ 4 ปัจจัยการผลิต (Input) ได้แก่ การออกแบบ การจัดเตรียมพ้ืนที่ การก่อสร้าง 
ใช้งบ 250,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งถ้าค่าแรงค่าวัสดุเกิน 10 % ก็จะไม่อนุมัติโครงการ 

ในส่วนข้อ 3 ผลผลิตโครงการ (output) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติครบตามเงื่อนไขก็จะเกิด   
“ซุ้มหรือมุมประดับสวนผักแนวตั้ง”, “เต้นรักษาความชื้นผัก”, “สวนผักแนวตั้ง” โดยการออกแบบ
สถานที่ ต้องมีการกั้นเขตสวนแนวตั้งให้ดูกลมกลืนกับร้านอาหาร การให้แสงต้องเหมาะสม การดูแล
ต้องถูกวิธี ถึงจะท าให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose) ในขั้นต่อไป 

เมื่อถึงข้อ 2 วัตถุประสงค์โครงการ (Purpose) เมื่อสวนผักแนวตั้งได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ก็
จะท าให้เกิดเอกลักษณ์การบริการด้านรสชาติและบรรยากาศรวมถึงทัศคติการดูแล “ชุดปลูก” ในเชิง
บวก, ลดปัญหาการขนส่งและการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยแผนการผลิตและการตลาดต้องเข้าถึง
ผู้บริโภค  

เมื่อมีแผนการผลิตและการตลาดที่ดีแล้ว เป็นผลให้ ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของแผน (Gold) มี
ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก “การรับรู้กระแสสุขภาพ” โดยถ้าลูกค้าชอบทานผัก ชอบจัดสวน และใส่ใจดูแล
สุขภาพ จะส่งผลให้ 1) รายได้เพ่ิมข้ึน 2) ลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดินผัก 3) ผักสดปลอดภัยต่อสุขภาพ
ทั้งคนผลิตและคนกิน ก็ถือว่ารับมือกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้ 

เมื่อ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ผ่านการวิเคราะห์ความต่อเนื่องของโครงการด้วยเครื่องมือ 
Log – Frame ถ้าประสบความส าเร็จในทุกขั้นตอน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างรายได้ให้
ชุมชน ทั้งยังเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของคนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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5.5 กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต 
5.5.1 ใช้ในกำรบริหำร (Administration) - คิดกลยุทธ์ “การออกแบบขนาด

ทดลองซื้อใช้ครั้งแรก” เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ยังรู้จักไม่มากนัก ส่วนกลุ่มร้านอาหารและธุรกิจอ่ืน
หรือองค์การ ในพื้นที่ใกล้เคียง ควรมี “นโยบายรวมตัวกัน” เพ่ือให้มีความต้องการซื้อที่ชัดเจนและคุ่ม
ค่าท้ังสองฝ่าย 

5.5.2 ใช้ในกำรจัดกำร (Management) –หน่วยบริการต้องเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยต้องตระหนักเสมอว่า “งานบริการต้องเป็นงานที่มีเสน่ห์ การจะมีเสน่ห์
ในงานบริการนั้นต้องอยู่ที่ความละเอียดเป็นส าคัญ” ในส่วนผู้ใช้ทั่วไปควรศึกษาเปรียบเทียบวัสดุและ
วิธีการปลูก เพื่อประโยชน์ต่อตนเองในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
  5.5.3 ในส่วนงำนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต – ควรวิจัยร่วมกับเชิงปริมาณด้วย
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ สนามบิน โรงแรม รวมถึงพืชผักสมุนไพรที่เหมาะกับสวนแนวตั้ง เพ่ือ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ “อาหารไทย” ให้สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Drive) ด้วยสิ่งที่
ประเทศไทยมีและถนัด อันจะท าให้เกิดนวัตกรรมที่ประเทศอ่ืนเรียนแบบไม่ได้ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิด
ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่สอดคล้องกับการค้นคว้าธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมาอีกด้วย  

“กล่าวโดยสรุปด้วย CIPP Model จากบริบท (Context: C) ปัญหา
สารพิษตกค้างเรื้อรัง เมื่อน าข้อมูลจากการค้นคว้าและการสัมภาษณ์ (Input: I) ผ่าน
กระบวนการ (Process: P) ด้วยเครื่องมืออินโนจิเนียริง (Innogineering) และ 
VUCA WORD รวมถึ ง Log Frame ก่อให้ เกิด  “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ ง 
(Product: P)” เพ่ือสร้างการรับรู้กระแสสุขภาพ แม้จะสร้างการรับรู้ได้ แต่ก็ยังต้อง
พัฒนาด้านการออกแบบ การตลาดและการบริการอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
การสื่อสารที่ทรงพลังมากยิ่งข้ึน” 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำอุปโถคบริโภคผ่ำนระบบออนไลน์

เถำเป่ำของชำวจีนในกรุงเทพมหำนคร 

วิมาลา เศวตเมฆา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นของชาวจีน ตัวแปรต้นคือ 
ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็น    
ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า กลุ่มตัวอย่างคือ     
ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จ านวน 400 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบออนไลน์ QR-Coed เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล ใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20–25 ปี 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่ 15,000–25,000 
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเลือกซื้อซื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 
และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าเดือนละ 
1 ครั้ง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับส าคัญมาก  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้าน
คุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจซื้อ เถาเป่า 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: vimala77@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั่วทุกมุนโลก เนื่องจากประเทศ

จีนนั้นมีกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อเป็นจ านวนมหาศาล การบริโภคของชาวจีนที่มีก าลังซื้อซึ่ง
โดยหลัก ๆ แล้วมาจากประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นจ านวนประมาณ 1,146 
ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  อีกท้ังตลาดจีนในขณะนี้มีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
และยังมีการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางชาวจีนที่ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้อ านาจซื้อสูงขึ้น ประกอบ
กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นิยมใช้จ่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ เนื่องด้วยการค้าผ่านระบบ E-Commerce 
ก าลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องในจีน ซึ่งนับเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนการ
บริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ ประกอบกับช่องทางการซื้อสินค้า
ออนไลน์นั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ง่าย และเป็นสินค้าตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง
ยังได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า โดยมีภายใต้เงื่อนไขที่เป็นการซื้อสินค้าปลีก ซึ่งการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางนี้จะมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่อง ทางการน าเข้าปกติ จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เพราะชาวจีนยังให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลอยู่ดี ด้วยเหตุนี้การซื้อสินค้ า
ต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์จึงเติบโตรวดเร็วมีมูลค่า 85.8 พันล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 2559 
ขยายตัวถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบปีก่อน จีนจึงเป็นตลาดส าคัญที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นน าทั่วโลกต่างให้
ความสนใจในการน าสินค้าของตนเข้าไปจ าหน่ายโดยมีแรงจูงใจส าคัญจากจ านวนประชากรที่มากถึง 
1,357 ล้านคน คนซึ่งมากกว่าประเทศไทย 20 เท่าตัว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ
เช่นกัน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคและพฤติกรรมการบริโภคซึ่ง
การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศจีนนับว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทย ท าให้
ผู้ประกอบการหลายรายต่างมองเห็นโอกาสและช่องทางในการท าธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตามการจะเจาะ
ตลาดที่ใหญ่อย่างผู้บริโภคชาวจีนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฏหมาย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าใจถึงโครงสร้างของ
ผู้บริโภค เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศจีนก าลังจัดเบนเข็มจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออก
เป็นหลักมาสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยการบริโภคมากข้ึน อีกท้ังยังต้องเข้าใจลักษณะ
รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นและแปลงเปลี่ยนในปัจจุบัน
ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ และนิยมสินค้าหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ ท าให้เป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดจีนของ
ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจ 
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ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้า ต้องตอบสนองความต้องการการบริโภคพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม และ
พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปให้ทันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งปัจจัยที่มีอิท ธิพลใดบ้างที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญได้แล้วย่อมจะหมายถึงโอกาสความส าเร็จทางธุรกิจของประเทศผู้ส่งออกโดยบริษัทข้าม
ชาติที่จะมากขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศจีนจึงกลายเป็นที่หมายปองของผู้ผลิตสินค้า และนักลงทุนจากทั่ว
โลก โดยมีหลายคนเห็นโอกาส แต่น้อยคนนักที่จะสามารถบุกตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนจีน
นิยมและชื่นชอบสินค้าไทยหลายอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การนวดและสปา 
งานหัตถกรรมต่าง ๆ เครื่องส าอางค์ อาหาร และขนมขบเคี้ยว แต่มีผู้ประกอบการไทยน้อยรายมากที่
สามารถวางขายและเป็นที่รู้จักในประเทศจีน แปลว่าจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่การจะเจาะเข้าไปใน
ตลาดจีนนั้นยากมาก เพราะตลาดจีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากประเทศจีนมีการสร้างช่องทาง
หรือแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา หากกล่าวถึงบริษัท E-Commerce ในประเทศจีนอันดับหนึ่งที่นิยม
ในปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าต้องเป็น Alibaba เนื่องด้วยตลาด E-Commerce ที่ใหญ่สุดในโลกและเติบโต
เฉลี่ยที่สูงถึง 36.53% ต่อปี จากขนาดผู้บริโภคมหึมาด้วยจ านวนประชากร 1,370 ล้านคน และโมเดล
ธุรกิจที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ อาลีบาบา เติบโตต่อเนื่องได้อีกหลายสิบปี จาก
ปัจจุบันที่ เติบโตเฉลี่ย 59.52% (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ) จึงเป็นบริษัทหนึ่ งที่มีความน่าสนใจ 
(Finnomena, 2018) ซึ่ง Alibaba เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่บนโลกออนไลน์ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออกสินค้าที่ให้ ผู้ซื้อและผู้ขาย ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทิภาพ อีก
ทั้งยังช่วยให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าและผู้จ าหน่ายได้ตรงความต้องการ 

Alibaba Group ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยทีมผู้ก่อตั้งทั้งหมด 18 คน น าโดย Jack Yun 
Ma (马云) อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเชื่อว่าอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเขาเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมานั้นจะต้องเป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงเลือกชื่อเว็บไซต์ที่สามารถ
ออกเสียงได้ง่ายในหลายภาษา จึงเป็นที่มาของอาลีบาบากรุ๊ป โดยปัจจุบันส าหนักงานหลักตั้งอยู่ที่
เมือง Hangzhou ประเทศจีน ธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายการค้าอาลีบาบากรุ๊ปนั้นมีอยู่หลากหลายอย่าง 
โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ ซึ่งมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้บริการซื้อสินค้าอยู่หลายตัวด้วยกัน 
เช่น Taobao.com, Tmail.com, 1688.com, Alibaba.com และ AliExpree.com เป็นต้น 

Taobao.com ท าธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ C2C (Customer to Customer) ซึ่งเป็น
ตลาดชอปปิ้งออนไลน์ที่มีการขยายตลาดเติบโตที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลาย ระบบ
การค้นหาสินค้ าที่ รวดเร็ว  และยั งสะดวกในการซื้ อขายสินค้ า ไม่ ว่ าจะผ่ านทางเว็บ ไซต์ 
(http://world.taobao.com/) หรือทางแอพบนมือถือ (Taobao App) ซึ่งในปัจจุบันนี้ เถาเป่ามี
ผู้ขายสินค้าอยู่ในระบบประมาณ 400 ล้านราย โดยเถาเป่าให้ผู้ขายมาเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ได้
ฟรี แต่จะเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ขายต้องการท าการตลาดโฆษณาสินค้าเท่านั้น  
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Tmail.com ท าธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ B2C (Business to Customer) เป็นตลาด
ค้าปลีกออนไลน์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งระดับพรีเมียมหรือร้านค้าแบรนด์ดังจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ
สินค้าแบรนด์เท่านั้น โดย Tmail จะเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซต์ของยอดขายและเก็บค่าบริการรายปี 

1688.com เป็นแพลต์ฟอร์มค้าส่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งออนไลน์ชั้นน าในประเทศ
จีน ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดยมีซัพพลายเออร์มากกว่า 500,000 ในระบบ และมีสินค้ากว่า 
150 ล้านชนิด ส าหรับขายส่งสินค้าให้ร้านค้าที่ท าธุรกิจค้าปลีก ซึ่งสะดวกในการติดต่อกับผู้ผลิตและ    
ผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง โดยรายได้มาจากค่าบริการสมาชิกและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากบริการเสริม  

Alibaba.com เป็นตลาดส่งแห่งแรกของอาลีบาบากรุ๊ปที่ขยายธุรกิจออกมานอกประเทศ 
ส าหรับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเหมาะส าหรับธรุกิจขนาดเล็กที่ต้องการขยายตลาดสินค้าในการ
น าเข้าและส่งออก 

AliExpress.com ท าธุรกิจแพลต์ฟอร์มค้าปลีกระหว่างประเทศ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 2010 เพ่ือ
รองรับผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วโลก โดยช่วยให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงผู้ค้าส่งและผู้ผลิตในประเทศได้อย่างง่าย ๆ ในราคา
ขายส่ง (มณีนุช สมานหมู่, 2559) 

จุดเด่นของธุรกิจการค้าผ่าน E-Commerce คือ สามารถเพ่ิมและขยายช่องทางในการจัด
สินค้าและบริการเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้แพร่หลายมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยลดความส าคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับ
ต้องได้ เช่น อาคารส านักงาน ห้องจัดแสดงสินค้า คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการ
ต้อนรับลูกค้า ซึ่งล้วนเป็นการบริหารที่ต้องใช้ต้นทุน นอกจากนี้ยังช่วยอ านวยความสะดวกและ
ประหยัดเวลาส าหรับผู้บริโภค ดังนั้น จึงช่วยขจัดอุปสรรคต่อการท าธุรกิจเรื่องระยะทางและเวลาที่
ต่ างกันได้  สถานการณ์ ตลาด E-Commerce ในจีน  ตลอดหลายปีที่ ผ่ านมา ธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ ได้กลายเป็นกระแสนิยมของทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับการเข้ าถึ งเทคโน โลยี  อิน เตอร์ เน็ ตที่ ง่ายดายมากขึ้ น ผ่ าน อุปกรณ์ สื่ อสาร                   
ทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ก้าวไกลและ
ทันสมัย พร้อมระบบบริการขนส่งที่รวดเร็วทันใจ จึงท าให้ชาวจีนรุ่นใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
จากการเดินไปช้อปปิ้ งตามร้านค้ามาเป็นใช้นิ้ว Click ซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นผลท าให้ตลาด             
E-Commerce ในจีนเติบโตอย่างน่าตื่นใจ ด้วยสถิติใหม่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจนสิ้นปี 2014 มูลค่าการ
ซื้อขายของธุรกิจ E-Commerce ทะลุยอด 28,211 ล้านล้านหยวน เทียบกับ 18,851 ล้านล้านหยวน
ในปี พ.ศ. 2013 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.7 มูลค่าการค้า E-Commerce ครองมูลค่าร้อยละ 10.6 ของ
การค้าสินค้าอุปโภคบริโภคท้ังหมด 
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ภำพที่ 1  การเติบโตของ E-Commerce ในจีน ปี พ.ศ. 2010 – 2015 
แหล่งที่มำ: ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 จากรายงานสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตจีนฉบับล่าสุด ซึ่งจัดท าโดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center - CNNIC) ได้
แสดงข้อมูลตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีนจนถึง ณ เดือน มิ.ย. 2013 พบว่าจีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ ตเป็น
จ านวนถึง 591 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.1 ของประชากรจีน โดยระบุว่า โทรศัพท์มือถือ เป็น
ช่องทางหลักของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีน โดยพบว่า กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีนจ านวน 464 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้ทั้งหมดเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์มื อถือ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวได้พ่ิมข้ึนถึง 43.79 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนและจากสถิติจากศูนย์วิจัย E-Commerce ชี้ให้เห็นว่าจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2014 ส าหรับใน
ประเทศจีนมีผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตถึง 261 ล้านคน 
  จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้ใช้บริการเถาเป่า เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต           
ผู้จ าหน่าย และการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจออนไลน์ ในการน าข้อมูลมาใช้
เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้วางแผนในธุรกิจต่าง  ๆ ต่อไป 
ด้วยผู้วิจัยเห็นว่า การท าธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้สามารถเพ่ิมและขยายช่องทางในการจัดจ าหน่าย
สินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้แพร่หลายได้สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค การขยายตลาดสู่ผู้บริโภคนิยม
ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ E-Commerce จะท าให้สินค้าและบริการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่
ที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่องทางออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย และมีศักยภาพในการเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจในทางตรงได้ทันที ตลาด E-Commerce ใน
จีน มีความได้เปรียบด้านต้นทุนต่ า มีความรวดเร็วและสะดวก เป็นเสมือนช่องทางลัดของผู้ประการ
ไทยที่สามารถแทรกตัวเข้าไปท าธุรกิจได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจตรงแก่นแท้ของผู้บริโภค เข้าใจ
ช่องทางต่างๆ ที่จะสามารถโปรโมทสินค้าและบริการของไทยให้เข้าสู่ตลาดจีน เนื่องจากสินค้าของ
ไทยค่อนข้างเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน นอกจากด้วยสภาพการแข่งขันของตลาดออนไลน์ในจีนที่
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สูงแล้ว ก็ยังมีอุปสรรคด้านภาษา ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเลือกช่องทางการเข้า
สู่ตลาดค้าออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมไปถึงการศึกษาถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการน าเข้าสินค้า กฎระเบียบ การหาพันธมิตรหรือเครือข่ายคู่ค้าท่ีไว้วางใจได้ และรายละเอียด
ปลีกย่อยที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยให้การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 
2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ

ออนไลน์เถาเป่า 
2.3 เพ่ือศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์

เถาเป่า 
2.4 เพ่ือศึกษาการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 
2.5 เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 

 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย   
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ

ออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
3.2 คุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์

เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
3.3 ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา

เป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
3.4 การจัดอันดับและความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน

ระบบออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
4.1 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน

ระบบออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
4.2 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามออนไลน์ QR-Code เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
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4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย และเคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า จ านวน 400 
ตัวอย่าง  

4.3 ผู้วิจัยได้เริ่มท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ QR-
Coed ให้แก่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเดือน
ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

4.5 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สมการถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถสรุป

เป็นกรอบแนวการวิจัยได้ ดังนี้  

       ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม                                                                               

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภำพที่ 2  กรอบแนวคิดของงานวิจัย  

 

 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
2. ปัจจัยด้านราคา  
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
5. ปัจจัยด้านบุคคล  
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ  
7. ปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะกายภาพ 

 

กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำอุปโภค

บริโภคผ่ำนระบบออนไลน์ 

เถำเป่ำ 

 คุณภำพของเว็บไซต์ 

ควำมไว้วำงใจ 

กำรจัดอันดับและควำมคิดเห็น 



 
 

584 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
6.1 ประชำกรเป้ำหมำย 
ประชากรที่ ผู้ วิจัย เลือกใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ กลุ่ มชาวจีนที่ เดินทางเข้ ามาใน

กรุงเทพมหานครและเคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ซึ่งไม่
สามารถระบุจ านวนแน่นอนได้ 

6.2 ขนำดตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มชาวจีนที่ เดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของการค านวณก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากรที่แน่นอน ( Infinite Population) โดยก าหนดความ
เชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953) โดยการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ต้องการความมั่นใจร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อแทนสูตรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 
แต่เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดและความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้เก็บ
จ านวนแบบสอบถามเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  

6.3 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  
  การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้เป็นตัวแทนและเข้าถึงประชากรที่ต้องการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
  ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจากการค านวณได้เท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงกับกลุ่มชาวจีนที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ที่ชาวจีนนิยมมาเที่ยวมากที่สุดใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นสถสนที่ตามแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม 
เอเชียทีค และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน (กรุงเทพธุรกิจ , 2558) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แจก
แบบสอบถามให้กับชาวจีนตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครดังที่กล่าว
มาข้างต้น และเพ่ือให้ได้จ านวนตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือวัดพระแก้ว จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน วัดอรุณราชวราราม จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน เอเชียทิค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
จ านวนตัวอย่าง 100 คน 

 6.4 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการตลาด จากต ารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับ
และความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อสินค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพ
เว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและความคิดเห็น และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 

3. น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4. ท าการปรับปรับแก้ไข และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 ราย เพื่อหา

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Alpha 
Cronbach Coefficient) ซึ่งค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของค าถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 

0≤α≤1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในแต่ละ
ส่วน ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .959 ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของเว็บไซต์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .851 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .916 
ปัจจัยด้านการจัดอันดับและความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .866 และด้านการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .908 

6. ท าการปรับปรุงและน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
7. แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด 

6.5 กำรตรวจสอบเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาช อัลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

6.6 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ ๆ เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended Response Question) ประกอบด้วย 



 
 

586 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะค าถามที่ให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ประเภทสินค้าท่ีซื้อ และความถ่ีในการสั่งซื้อสินค้า  โดยใช้เป็นตัวแปรรวมจ านวน 7 ข้อ คือ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประแภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 6 ประเภทสินค้าที่ซ้ือ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 7 ความถี่ในการซื้อสินค้า เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีจ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่า มีจ านวน 5 ข้อ   

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่า มีจ านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับและความคิดเห็น มีจ านวน 2 ข้อ   
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีจ านวน 2 ข้อ   

โดยตั่งแต่ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) เป็น
รูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกล
ค าตอบ 5 ระดับ 

6.7 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์จีน www.wjx.cn และเปิดใช้งาน 1 เดือน 

โดยมีการเสียค่าบริการ 380 หยวนต่อเดือน เนื่องจากเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์เพ่ือตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ของชาวจีน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามเป็น
ลักษณะใบปลิว QR-Code ที่ แปลเป็นภาษาจีนแล้วน าไปแจกตามสถานที่ท่องเที่ ยวในเขต
กรุงเทพมหานครที่ชาวจีนนิยมท่องเที่ยวจ านวน 4 แห่ง คือ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม เอเชีย
ทิค และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงลงไปในแบบสอบถามใบปลิว QR-Code 
ว่า “ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า หรือไม่ หากท่านเคยซื้อจึงขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามต่อไป” เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเป็นช่วงเวลาจ ากัด การใช้วิธีนี้จะท าให้
ได้ตัวอย่างจ านวนมาก และสะดวกรวดเร็ว เมื่อได้จ านวนแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ท าการลง
รหัส (Coding) เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
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6.8 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนที่ 1 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ประเภทสินค้าที่ซื้อ และความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า โดยน ามาแจกแจงจ านวน และ
น าเสนอเป็นค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรแบบสอบถามในส่วนที่ 2-6 ใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติ เชิ งอ้างอิง ( Inferential Statistics) เป็นการวิ เคราะห์การเปรียบเทียบ และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis-MRA) เป็ น การวิ เค ราะห์ เ พ่ื อห าความสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งตั วแป ร ตาม 
(Dependent Variable) จ านวน 1 ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัว
แปรขึ้นไป เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถท าอีกตัวแปรหนึ่งได้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) 
 

7. สรุปผลกำรวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 66.8) อายุระหว่าง 20–25 ปี (ร้อยละ 33.5) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
65.5) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 30.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000–25,000 บาท (ร้อย
ละ 34.3) เคยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายมากที่สุด (ร้อยละ 68.3) มีความถี่ในการซื้อ
สินค้าเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 31.5)   

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดจากการวิเคราะห์พบว่า ด้านปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.77 และ S.D = 0.93)  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์จากการ
วิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.88)   

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยด้านความไว้วางใจจากการวิเคราะห์พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.91) 
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยทางด้านการจัดอันดับและความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยทางด้านการจัดอันดับ
และความคิดเห็นจากการวิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02 และ S.D = 0.98) 

ส่วนที่  6 การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.92) 

ตำรำงที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของ
เว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด                   .325 .275 5.415 .000 
คุณภาพของเว็บไซต์                                               .134 .120 2.309 .021 

ความไว้วางใจ                                                         .300 .289 5.419 .000 
การจัดอันดับและความคิดเห็น                            .244 .273 .7442 .000 

Adjust R^2 =   .751, F = 301.106, p < 0.05 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็นในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และ
ปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่าของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่าของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ (Beta = .289) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่ามากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Beta = .275) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ตามด้วย ปัจจัยด้านการจัดอันดับและ
ความคิดเห็น (Beta = .273) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่า และปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ (Beta = .120) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าน้อยที่สุด ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (Adjust R Square = .751) พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น 
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ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านะบบออนไลน์เถาเป่า รวม 75.1% ส่วนที่
เหลืออีก 24.9% มาจากปัจจัยด้านอื่น ๆ  

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าที่ t = 7.442 ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าที่ t = 5.419 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าที่ t = 5.415 
และปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่าที่ t = 2.309 และการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 301.106 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

สมมติฐำนที่ 1: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า                              
ส ม ม ติ ฐ ำน ที่  2: คุ ณ ภ าพ ขอ งเว็ บ ไซ ต์ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจ                               
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า                                                                               
สมม ติฐำนที่  3: ความ ไว้ วางใจมี อิ ท ธิพ ลต่ อการตั ดสิน ใจซื้ อสิ นค้ า                            
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า                                                                                                  
สมม ติฐ ำนที่  4: การจั ด อั น ดั บ และความ คิ ด เห็ นมี อิ ท ธิพ ลต่ อก าร                               
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า                                                                  

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 
คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ความ
ไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า และการจัดอันดับ
และความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 
 

8. กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน

ระบบออนไลน์เถาเป่า โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
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วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้ความส าคัญเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับ
แรก ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย สามารถส่งซื้อสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา และมีการช าระเงินที่สะดวก
และปลอดภัย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่ธุรกิจมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าได้ ซึ่งมีราคาที่ขายเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้และลูกค้ายอมจ่ายเนื่องจากมีความคุ้มค่า 
อีกทั้งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่สร้างความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้ า ด้วยความพยายามจูงใจ
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และจากการวิเคราะห์เป็นราย
ข้อค าถามพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลในเชิงบวกมากที่สุดต่อกลุ่มตัวอย่างชาวจีนในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า จะเป็นในเรื่องด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามี
ความหลากหลาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้อธิบายถึงด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นธุรกิจต้องสามารถน าเสนอขายเพ่ือสร้างความสนใจและ
ความต้องการของผู้บริโภค และน าไปสู่การซื้อหรือใช้บริการสินค้าหรือบริการนั้น และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ โดยสินค้าที่ เสนอขายอาจเป็นได้ทั้งสินค้าที่มีตัวตน  
(Tangible Product) หรือ สินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Product) ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ 
อาทิ รูปแบบ ขนาด สี ของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่สัมผัสไม่ได้ เช่น ชื่อเสียงของแบรนด์ โดยผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย สินค้า บริการ แนวความคิด สถานที่ องค์การ หรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอรรถประโยชน์ และคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค จึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง
ยอดขายได้เป็นที่น่าพอใจ เพ่ือจะกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคได้ นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญรองลงมาเป็น
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่ น
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยมี 4 ปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมากสองอันดับแรกคือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ดังนั้นหากธุรกิจต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จก็ต้องสร้างหรือผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และต้องมีการก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

ต่อมาปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่า โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้ความส าคัญเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านคิด
ว่าเว็บไซต์เถาเป่า มีระบบการน าทางตั้งแต่การเลือกสินค้าลงตระกร้าจนกระทั่งการช าระเงินสินค้ามี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยที่ดี รองลงมาคือ ท่านคิดว่าเว็บไซต์เถาเป่าสามารถแสดงผลได้ทั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์พกพาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และท่านคิดว่าเว็บไซต์เถาเป่ามี
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การออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตร 
(2559) กล่าวว่า เว็บไซต์ที่มีลักษณะที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น มีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้บริโภคที่เข้ามาชอปปิ้งออนไลน์และมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 
ประการได้แก่ 1) สุนทรีย์ศาสตร์เชิงภาพ (Visual Aesthetics) เป็นการน าเสนอบนเว็บไซต์นั้น ๆ    
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเว็บไซต์ 2) ระบบน าทาง (Navigation) เป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงสิ่งที่ต้องการในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ต้องออกแบบ
ให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบ
และล าดับของรายการที่สม่ าเสมอ เช่น วางไว้ต าแหน่งเดียวกันของทุกหน้า ดังนั้นระบบการน าทางบน
เว็บไซต์จะต้องออกถูกแบบให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด 3) เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendliness) ผู้ใช้สามารถใช้งาน
เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและราบรื่น มีการใช้เวลาในการเปิดเว็บที่รวดเร็ว  4) ความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัย (Privacy/Security) คุณภาพของเว็บไซต์ที่ดี ต้องสามารถรักษาข้อมูลส่วนตัวบุคคล
ของผู้ใช้งาน การรับประกันข้อมูลของผู้บริโภคต้องเป็นความลับของเว็บไซต์นั้น ๆ และเชื่อถือได้ 5) 
ความบันเทิง หรือความเพลินเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เชิงบวกของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอ่ืนได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปพน เลิศชาคร (2559) กล่าวว่า คุณภาพของเว็บไซต์เกิดจากการที่ลูกค้าให้ความ
ไว้วางใจในข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดของสินค้า ราคาข้อมูลการจัดส่งสินค้า เงื่อนไข 
และนโยบายในการรับคืนสินค้า เนื่องด้วยปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยี และการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ จึงน ามาซึ่งการท าให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเป็นได้อย่างง่าย รวดเร็วและก็ทั่วถึง จากที่ในอดีตต้องเชื่อมต่อและเปิดผ่านคอมพิวเตอร์มา
เป็นอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตในการเข้าถึง ดังนั้นคุณภาพเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย (Mobile Support) ซึ่งเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการเปิดทุก 
ๆ ขนาดหน้าจอว่า Responsive เป็นการสร้างเว็บให้รองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดของหน้าจอ มีการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งในการแสดงผล แต่ไม่ได้ได้เป็นการย่อหน้าเว็บให้เล็กลง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตี (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพ
เว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผุ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผุ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเว็บไซต์ของลาซาด้ามีการออกแบบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
ถึงแม้ว่าผู้บริโภคที่ใช้เป็นครั้งแรกก็ตาม และมีความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ท าให้
ผู้บริโภคได้รับความประทับใจ อีกท้ังยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี โดยผลการวิจัยครั้ง
นี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ 
การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของ
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ผู้บริโภคชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านคุณภาพของระบบไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งระบบ
ซื้อสินค้าผ่าน eBay นั้นมีความเชื่อถืออยู่แล้ว ผุ้บริโภคจึงอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบน าทาง
ตั้งแต่การเลือกสินค้าจนกระทั่งการช าระเงินสินค้า และมีระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงมี
กระบวนการในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนมีความ
ไว้วางใจมากที่สุดเป้นสามอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์เถาเป่า มีระบบการช าระเงิน Alipay ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เว็บไซต์เถาเป่ามีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และท่านรู้สึกวางใจ 
ในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เถาเป่า ซึ่งในการเลือกซื้อสินค้าครั้งต่อไป ท่านยังคงเลือกซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์เถาเป่า ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee และ Turban (2001) กล่าวว่า รูปแบบ
ความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจในตัว
ผู้ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต คือ เมื่อผู้ขายมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ
แล้วย่อมจะส่งผลให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผู้ขายด้วย 2) ความไว้วางใจในระบบ
อินเตอร์เน็ต คือ การยอมรับและไว้วางใจในระบบอินเตอร์เน็ตว่าเป็นช่องทางหนึ่งของการซื้อขายด้วย
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อกลาง และมีความส าคัญต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ซื้อ
สามารถติดต่อผู้ขายโดยแทนการติดต่อพนักงานขายที่หน้าร้านผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการสร้าง
ความไว้วางใจในระบบอินเตร์เน็ต จะต้องมีความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ตและความปลอดภัยในการช าระเงิน 3) ความ
ไว้วางใจในธุรกิจและกฎระเบียบของสภาพแวดล้อม คือ การท าธุรกรรมการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
นั้น ผู้ซื้อจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามในความเป็นส่วนตัว ดังนั้น
การปกป้องความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ โดยมีวิธีการป้องกัน เช่น กฎหมายในการปกป้อง
ผู้บริโภค และวัฒนธรรมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Salam และคณะ (2005) กล่าวว่า 
ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าโดยเริ่มต้นจาก
ประสบการณ์ที่เป็นส่วนบุคคลต่อการใช้เว็บไซต์ที่จะสร้างการรับรู้ต่อผู้ใช้บริการและผู้บริโภคจะ
พัฒนาประสบการณ์ที่ได้รับนั้นเป็นความเชื่อของตนเองที่มีต่อเว็บไซต์ในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นมา โดยความ
เชื่อที่เป็นเชิงบวกจะถูกน าไปสู่ทัศนคติที่ดีในการใช้บริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตั้งใจในการใช้บริการ
จนกลายมาเป็นความตั้งใจซื้อสินค้า และหากผู้ซื้อพบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นที่ไว้วางใจได้ก็จะสร้าง
ความสัมพันธ์นี้ไปสู่ความเชื่อมั่นและเต็มใจในการเลือกซื้อสินค้าครั้งต่อไปในเว็บไซต์นั้นอีก โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์ 
ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
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ผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศื้อสินค้า
ผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเนื่องจากเกิดจากปัจจัยอ่ืน ซึ่งผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ให้
ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของระบบการช าระเงิน PayPal หรือชื่อเสียงของเว็บไซต์ eBay 

ปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้
ความส าคัญเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าไปแล้ว มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของท่าน รองลงมาคือ ท่านคิดว่าคะแนนการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของร้านค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าต่อท่าน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2554) กล่าวว่า การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าเป็น
เครื่องมือที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในการท าการตลาด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ยินยอมที่จะซื้อสินค้า
และบริการเมื่อได้รับฟังค าแนะน าหรือประสบการณ์การใช้สินค้าบริการจากผู้คนรอบข้าง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนพงศ์ ก าเหนิดตระกูล (2559) กล่าวว่า การจัดอันดับและการวิจารณ์
สินค้า (Customer Ratings and Reviews) เป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้าที่เพ่ิมขึ้น โดย
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขาย หรือลูกค้าประจ า เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่
ได้รับ และเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์สินค้าผ่านประสบการณ์การใช้จริง หรืออาจจะมีส่วน
ในการให้คะแนนในการจัดอันดับ ท าให้ลูกค้ารายใหม่เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่
มักจะฟังค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างที่เคยมีประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
รัศมาวรรณ ละมัยเกศ พบว่า สังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะผู้บริโภครู้สึกว่าข้อมูลของเพ่ือนในสังคมออนไลนืที่ผ่านการจัดอันดับความ
คิดเห็นแล้วมีความตรงไปตรงมา สามารถไว้วางใจได้และเชื่อถือได้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า 
และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย 
ผลการศึกษาพบว่า การจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องจากผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นต่อ
ผู้ขาย และคะแนนการจัดอันดับของร้านค้า ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

ส าหรับปัจจัยด้านการตัดสินใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตของ
ท่านมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า เนื่องจากมีความง่ายและสะดวก และ
ท่านให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่ามากกว่าแหล่งอ่ืน  ๆ ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman และ Kanuk (อ้างใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556: 
23) ที่อธิบายว่า ปัจจัยภายนอก (External Influences) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่
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ละบุคคล โดยปัจจัยนี้มาจากปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) คืออิทธิพลจากสินค้าและ
บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดส่วนผสมทางการตลาด ที่ธุรกิจต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและ
ชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อและใช้สินค้า ซึ่งกลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ตัวสินค้า ทั้งหีบห่อ 
ขนาด การรับประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางสื่อมวลชนการ การขายโดยพนักงาน
ขาย การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ นโยบายด้านราคา การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสู่
ผู้บริโภค เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็น
ล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีจุดเริ่มต้นจากการตระหนักถึงความต้องการก่อนแล้วจึง
เกิดการค้นหาข้อมูล เพ่ือน ามาประเมินทางเลือก แล้วถึงจะตัดสินใจซื้อในที่สุด และสุดท้ายผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า และมีการบอกต่อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของ
สินค้า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า ด้านข้อมูลร้านค้า
และสินค้า และกระบวนการให้บริการ ทุกปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์   

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลไปใช้ทำงธุรกิจ 
1. จากผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในเรื่องของสินค้ามีความหลากหลาย สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที ทุกเวลา ซึ่งสิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญกับสองด้านนี้เป็นพิเศษ เช่นบริษัทผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงกับความต้องการ
มากท่ีสุด ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อยอดขายที่เพ่ิมข้ึนให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังต้องมีการอัพเดท
สินค้าอยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบแฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยต้องมีการศึกษาติตามเทรนด์อยู่เสมอ พร้อมทั้งมีช่องทางการให้บริการตอบค าถามให้กับ
ลูกค้าท่ีสะดวกรวดเร็ว มีการจัดส่งที่ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การสั่งซื้อสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถท า
ได้สะดวก ง่าย สามารถถท าได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น และจากผลการศึกษาพบว่ าส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นนอกจากการพัฒนาในสองด้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ปัจจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของด้านส่วนประสมทางการตลาดก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรเห็นถึงความส าคัญข้อนี้ด้วยเช่นกัน 

2. จากการศึกษา ด้านคุณภาพของเว็บไซต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง
ของเว็บไซต์มีระบบการน าทางตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าลงตระกร้าจนกระทั่งการช าระเงินสินค้านั้นมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย อีกทั้งเว็บไซต์ที่ดีนั้น ต้องสามารถแสดงผลได้ทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์พกพาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเว็บไซต์มีการออกแบบเว็บไซต์ให้มี



 
 

595 
 

รูปแบบที่ทันสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการเลือกใช้งานเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ       
มีการใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีระบบการน าทางไปเมนูต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีระบบ
การช าระเงินที่หลากหลาย อีกท้ัง คุณภาพเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์
โมบาย (Mobile Support) ซึ่งเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดหน้าจอว่า Responsive 
เป็นการสร้างเว็บให้รองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดของหน้าจอ มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งในการแสดงผล 
แต่ไม่ได้ได้เป็นการย่อหน้าเว็บให้เล็กลง เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลาย และแต่ละเว็บไซต์ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป และธุรกิจควรมีการ
พัฒนา Mobile Application เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน
โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ โดยโปรแกรม
จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเข้ากับวิถีการด ารงชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในปัจจุบันไปแล้ว   

3. จากการศึกษา ด้านความไว้วางใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจที่อยู่ในเชิง
บวกมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์เถาเป่ามีระบบการช าระเงิน Alipay ที่มีความน่าเชื่อถือ 
และมีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุด โดยเถาเป่า มีระบบช าระเงิน เรียกว่า Alipy คุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ท าหน้าที่เป็น
ตัวกลาง คล้ายกับ Paypal หรือ Paysbuy ของไทย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเลือกให้ความส าคัญ
กับระบบการช าระเงิน รวมถึงมีความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคญกับ การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจใน การตัดสินใจซื้อ 

4. จากการศึกษา ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับความคิดเห็นจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าไป เพราะการจัดอันดับและความคิดเห็นท าให้
ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค และท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
อ่านความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อย เพ่ือน าข้อดีมาพัฒนาต่อไปและแก้ไขข้อด้อย 

อุปสรรคที่พบในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ 
1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีเป็นใบปลิว QR-Code ไปแจกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน

บริเวณแถววัดพระแก้ว ผู้วิจัยได้ถูกต ารวจที่ดูแล ณ บริเวณนั้นเรียกไปสัมภาษณ์ และไม่อนุญาตให้
แจกแบบสอบถาม โดยได้รับค าตอบว่า ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ผู้วิจัยจึงได้
เปลี่ยนวิธีเป็นการเดินเข้าไปทักทายกลุ่มตัวอย่างก่อน เมื่อได้รับค าตอบว่า เคยซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เถา ผู้วิจัยถึงได้หยิบใบแบบปลิวให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  

2. เนื่องจากชาวจีนไม่ใช้ Google.com ผู้วิจัยจึงต้องสมัครและสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ในเว็บไซต์ www.wjx.cn ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศจีน โดยเปิดการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งมี
การเสียค่าบริการ 380 หยวนต่อเดือน  
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น

การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายพ้ืนที่ในการท าวิจัยในจังหวัดอ่ืน ๆ หรือครอบคลุมทั่วประเทศ 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวม
ของประเทศมากท่ีสุด และสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างครอบคลุม 

2. ผู้วิจัยควรท าการศึกษาปัจจัยของตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษานี้ เพ่ือให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น   

3. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเจาะจงและมีความหลากหลายมากขึ้น 
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ควำมพึงพอใจในงำนของพนักงำน: กรณีศึกษำบริษัท คำโอ คอมเมอร์เชียล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

วีระพงษ์ อล าศาตร์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท คาโอ คอมเมอร์
เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่” จากกลุ่มประชากร จ านวน 150 คน ซึ่งใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลใน 3 ส่วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ลักษณะบุคคล ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square Test) 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงานใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากในทุกหัวข้อ ได้แก่ การประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด             
ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุนในการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า นโยบายและการบริหารของบริษัท 
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงในงาน สถานภาพใน
การท างาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (อายุงาน) มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุ 
สถานภาพ ที่พบว่ามีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 
 
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ ส านักงานใหญ่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wee.alum@hotmail.com 
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1. บทน ำ 

ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์การสามารถด าเนินกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์การให้มี
การด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพนั้น จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสร้างคุณค่า
ให้กับองค์การ บุคลากรขององค์การจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ามาก และยังเป็นสิ่งที่องค์การต้อง
รักษา รวมถึงต้องลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์การในระยะยาว การที่องค์การต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไป
ด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม  ย่อมเท่ากับว่าองค์การต้องสูญ เสียทรัพยากรด้านบุคลากรนั้นไปด้วย              
ในขณะเดียวกันองค์การต้องลงทุนอีกหลาย ๆ ด้าน เพ่ือที่จะสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากรเข้ามาทดแทน ท าให้องค์การสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช, 
2540: 1) ให้แก่ระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทข้ามชาติ สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่ง
ประกอบธุรกิจด้านจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริษัทฯ ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับประเภทธุรกิจเดียวกัน  ในฐานะบริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกันอยู่หลากหลายบริษัท จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับตัว มีการแข่งขัน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุค
ที่มีพนักงานรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ อ่ืน ๆ ได ้ 

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้นมีบทบาทและภารกิจที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการ
ปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการปฏิบัติงานของ
พนักงานจึงต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันได้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับงบประมาณขององค์การมีอย่างจ ากัด ในขณะที่
ภารกิจในการปฏิบัติงานยังมีอยู่มาก บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานให้
มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการพยายามสร้างจิตส านึก และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนน า
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ  เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้สูงขึ้น ส่งผลให้สามารถน าพาองค์การก้าวไปอย่างมั่นคงดังนั้น การศึกษาวิจัยความ
พึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เพ่ือที่สามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีปัจจัยด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงานภายในองค์การ ทั้งนี้สาเหตุของความไม่พึงพอใจเหล่านี้ 
อาทิ  การปฏิบัติงานในปริมาณที่ เหมาะสม  การก้าวหน้าทางสายงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งค่าตอบแทนสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้
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ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาพนักงานที่มีคุณค่า เพ่ือที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้องค์การมี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน  และ
ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความก้าวหน้าขององค์การ อีกทั้งความสุข ความพึงพอใจในงานเป็น
องค์ประกอบส าคัญส าหรับการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
ภายในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมส่งผลให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมีแรงกระตุ้นให้น าความรู้ 
ความสามารถออกมาใช้ในงานอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือน าพาองค์การให้สามารถปรับตัวต่อ
สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถแข่งขันกับประเภทธุรกิจเดียวกัน และสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์การสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่ต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน 

 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ

มีผลกระทบกับระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
ครั้งนี้ได้น าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ าจุน เพ่ือมาใช้ในการศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อายุงาน) ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึง
พอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด อันประกอบด้วย ปัจจัย
จูงใจ (การประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน) ปัจจัยค้ าจุน (นโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ 
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน
และสวัสดิการ ความมั่งคงในงาน สถานภาพในการท างาน) 
 จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษาสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์

เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 150 คน จ านวนดังกล่าวได้มาจากสูตรค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ Taro Yamane เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จากจ านวนประชากร ณ ส านักงาน
ใหญ่ 238 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.0 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างานของความพึงพอใจในงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการท างานโดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กเป็นแนวในการจัดท าแบบสอบถาม  
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ โดยข้อค าถามครอบคลุมปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน และปัจจัยค้ าจุน 7 ด้าน รวม 12 
ด้าน มีจ านวนข้อค าถามรวม 50 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ 
(Negative) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และสุดท้ายเป็นค าถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการส ารวจโดย
แบบสอบถาม มาตรวจความถูกต้องและน าข้อมูลไปวิเคราะห์  โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
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(Statistical Package for the Social Science) SPSS โดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลส่วนบุคคล) วิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติด้วยการน าข้อมูลวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) 
ค านวณเป็นร้อยละ (Percentage) ค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า
สัมประสิทธิ์ การทดสอบสมมุติฐานหาความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi – square 
Test) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 10 ถึง 31 ตุลาคม  2561  

 

5. ผลกำรศึกษำ 

ผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด กรณีศึกษาเฉพาะพนักงาน ส านักงานใหญ่” สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล คือ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 สถานภาพโสด จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.67 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานระดับ 3 จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 ระยะเวลาปฏิบัติงาน (อายุงาน) ระหว่าง 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.00 

5.2 ระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในกำรท ำงำน 

ตำรำงที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยจูงใจในการท างาน 
ปัจจัยจูงใจในกำรท ำงำน �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

การประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 3.82 0.751 มาก 
การไดร้ับการยกย่องนับถือ 3.77 0.741 มาก 

ลักษณะของงาน 3.76 0.794 มาก 
ความรับผิดชอบ 3.76 0.877 มาก 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 3.52 0.861 มาก 

รวม 3.73 0.805 มำก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยจูงใจในการท างาน โดยภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.73 เมื่อพิจารณาด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.82 รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 
รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เท่ากับ ด้านความ
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รับผิดชอบ มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 เช่นกัน และน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระดับความพึงพอใจมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.52 ตามล าดับ 

5.3 ระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยค้ ำจุนในกำรท ำงำน  

ตำรำงที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยค้ าจุนในการท างาน 
ปัจจัยค้ ำจนุในกำรท ำงำน �̅� S.D ระดับควำมคิดเห็น 

นโยบายและการบริหารของบริษทั 3.44 0.843 ปานกลาง 
การควบคุมบังคับบญัชา 3.72 0.827 มาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.71 0.870 มาก 
สภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 3.29 0.953 ปานกลาง 

เงินเดือนและสวัสดิการ 3.01 0.851 ปานกลาง 
ความมั่นคงในงาน 3.66 0.791 มาก 

สถานภาพในการท างาน 3.60 0.829 มาก 
รวม 3.49 0.852 ปำนกลำง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยค้ าจุนในการท างาน โดยภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.49 เมื่อพิจารณาด้านที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 
รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในงาน มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมา คือ ด้าน
สถานภาพในการท างาน มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา คือ ด้านนโยบาย
และการบริหารของบริษัท มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมา คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 และน้อย
ที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการระดับความพึงพอใจปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย 3.02 ตามล าดับ 

5.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน  
ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด       

ที่ต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน สรุปได้ดังต่อไปนี้   
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน อายุ และสถานภาพ จะมี

ระดับความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และพนักงานที่มี
ปัจจัยลักษณะบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (อายุงาน) จะมีระดับความพึงพอใจในการท างานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05  
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6. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย) จ ากัด: กรณีศึกษาเฉพาะส านักงานใหญ่ สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

6.1 ด้ำนปัยจัยจูงใจในกำรท ำงำน  
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานด้านปัยจัยจูงใจในการท างาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทุกหัวข้อได้รับความพึงพอใจในระดับมาก โดยผู้
ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ด้านการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ท างานแต่
ละส่วนงานนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามคุณสมบัติตามแต่ละต าแหน่งหน้าที่ที่องค์การ
คาดหวังไว้ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอดจนการได้รับการ
สนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ท างาน ส่งผลให้พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจและมีพลังในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ จึงท าให้ความพึงพอใจใน
ด้านการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (1959) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลท างานตาม
ความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างเป็นอิสระ จนได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ
และปลาบปลื้มในผลส าเร็จแห่งงานนั้น  

6.1.2 ด้านการได้รับความยกย่องนับถือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจในการท างานด้านการได้รับความยกย่องนับถืออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการที่พนักงาน
ได้รับการยอมรับกันภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน ทั้งเพ่ือนร่วมงาน สามารถแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ แนะน าสิ่งที่ เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการชื่นชมยินดีแก่กัน 
ประกอบกับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาได้ ส่งผลให้ภาพรวมด้าน
การยกย่องนับถือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
(1959) ที่กล่าวว่า การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับการปรึกษา หรือ
จากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการ
ยอมรับในความสามารถ จะเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ เกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติงาน 

6.1.3 ด้านลักษณะงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน
ด้านลักษณะงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งงานที่
ได้รับมอบหมายนั้นมีความท้าทายกับความรู้ของแต่ละคน กล่าวคือ แม้ว่าชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายมา
ในแต่ละครั้งมีความยากอยู่บ้าง แต่องค์การก็ยังให้ความเป็นอิสระในการคิดวิเคราะห์ และเปิดโอกาส
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ให้พนักงานได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ภาพรวมด้านลักษณะงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ดังที่ กิลเมอร์ (1971) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ท านั้นเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความรู้ 
ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ท างานที่พนักงานถนัด จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ใน การท า งาน  ส าม ารถท างาน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสุ ข ใน ก ารท า งาน   
   6.1.4 ด้านความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะงานที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่
มีความถนัด ตรงกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน ตรงตามขอบเขตที่บริษัทได้ตกลงกับพนักงาน
ไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นี้ ก่อให้เกิดความช านาญและสามารถค้นพบกระบวนการท างานใหม่ ๆ รวมถึง
มีปริมาณงานที่เหมาะสม จึงน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้อย่างไม่ยากนัก ส่งผลให้
ภาพรวมด้านความรับผิดชอบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังที่ เฮอร์ซเบอร์ก (1959) กล่าวไว้ว่า 
ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวไว้ว่า บุคคลจะยิ่งเกิดความรู้สึกพอใจในงานที่ท า     
ถ้าเปดิโอกาสให้บุคคลนั้นได้ใช้ความช านาญ และความคิดริเริ่มของตนเอง 

 6.1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจในการท างานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามพบว่าความพึง
พอใจในด้านนี้จะมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายข้อคาดว่าเป็นเพราะเรื่องโอกาสที่
ได้รับการสนับสนุนให้สามารถเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ จนส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับการ
ได้รับความก้าวหน้าในด้านต าแหน่งไปด้วย ถึงแม้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างไม่มีปัญหาตามมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในด้านพิจารณาการปรับขึ้นต าแหน่งหลาย
ขั้นตอน อาทิ สัดส่วนของแต่ละต าแหน่ง เงื่อนไขด้านอายุงาน เงื่อนไขด้านผลการปฏิบัติงาน และ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้พนักงานมีความ
พึงพอใจด้านนี้น้อยกว่าทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจในงานด้านนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเช่น
ทุกระดับ ดังที่ เฟรนช์ (1964) กล่าวว่า การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนอง
ความต้องการของคนงานและลูกจ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

6.2 ด้ำนปัจจัยค้ ำจุนในกำรท ำงำน  
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานของพนักงานด้าน
ปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
การควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานภาพใน
การท างาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้าน
สถานภาพในการท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
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  6.2.1 ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจด้านการนโยบายและการบริหารของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ การ
บริหารงานภายในบริษัทยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ นโยบายจะ
มีความชัดเจน สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานได้ แต่อาจจะเกิดจากการบังคับใช้หรือการ
บริหารบางขั้นตอนที่ยังไม่ค่อยมีระบบหรือขั้นตอนที่เหมาะสม จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทได้เท่าที่ควร ตามที่ เฮอรซ์เบริก์ (1959) กล่าวว่า นโยบายและการบริหารงานขององค์การเป็น
ปัจจัยค้ าจุนที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน  
  6.2.2 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านการควบคุมบังคับบัญชาอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะแต่ละหน่วยงานมีผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความช านาญ สามารถมอบหมายและ
กระจายงานด้วยความเหมาะสม ตรงตามภาระหน้าที่งานของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา 
แนะน า ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาด้านการท างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ญิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในหมู่บุคลากร หากได้คบกันฉันท์มิตร รู้จั กกันอย่าง
กว้างขวาง มีความสนิทสนมและร่วมมือกันท างาน ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในการท างานด้านการควบคุมบังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับมาก 
  6.2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านการควบคุมบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะแต่ละหน่วยงานมีสมาชิกที่สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างลงตัว ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเพ่ือนร่วมงาน ในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
การรับฟังความคิดเห็นกันภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือทั้งในระหว่างการท างานและ
เมื่อพบกับปัญหาสมาชิกก็สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องเหมือนกับข้อ 2.2 ที่
กล่าวไว้ว่า ญิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในหมู่บุคลากร หากได้คบกันฉันท์มิตร รู้จัก
กันอย่างกว้างขวาง มีความสนิทสนมและร่วมมือกันท างาน ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในการท างานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก 
  6.2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะสถานที่ท างานมีพ้ืนที่อยู่
อย่างจ ากัด ส่งผลให้บางพ้ืนที่ภายในบริษัทมีความแออัด อีกทั้งไม่มีพ้ืนที่ที่พนักงานจะสามารถผ่อน
คลายหรือพักผ่อนได้ นอกจากนี้พ้ืนที่พักรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอต่อจ านวนพนักงาน ถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่พนักงานมีความพึงพอใจ แต่โดยรวมก็ยังไม่สามารถสร้าง
ความสะดวกสบายให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีในด้านนี้ต่อองค์การ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 



 
 

607 
 

  6.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่บริษัทใช้
จ่ายเป็นค่าตอบแทนอยู่ในปัจจุบันนั้น อาจจะยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้อัตราค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทมีสภาวะการแข่งขันกับ
ธุรกิจสินค้าประเภทเดียวกันจ านวนหลายราย บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือให้ได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดตามเป้าหมายให้มากที่สุด ส่งผลให้ปริมานงานเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นขั้น
เงินเดือนประจ าปีที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งมีผลมาจากปัจจัย อาทิ การ
ประเมินผลงานประจ าปี ขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท หรือแม้กระทั่งก าไรที่เกิดขึ้นทั้งปีของ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ ฮาร์เรลล์ (1972) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึง
พอใจในการท างาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพ จะท าให้คนมีความพึงพอใจในการท างาน
สูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่ า 
  6.2.6 ด้านความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้าน
ความมั่นคงในงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทในแง่ของความมั่นคง 
ความน่าเชื่อถือ ความมีวัฒนธรรมภายในองค์การที่แข็งแกร่ง และการยึดหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยทุกประการ ดังนั้นบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และเนื่องด้วยบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ สัญชาติญี่ปุ่น ท าให้ได้รับการยอมรับที่ดีจาก
บริษัทอ่ืน ๆ ของญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลดีแก่พนักงานในแง่การติดต่อ การสรรหาทรัพยากรต่าง ๆ 
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (1970) 
ขั้นที่ 2 ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการความมั่นคงในอาชีพ 
  6.2.7 ด้านสถานภาพในการท างาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านสถานภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพนักงานมีทัศนคติที่ดี สืบเนื่องจากข้อ 2.6 
ด้านความมั่นคงในงาน ส่งผลในด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอก
ให้ความยอมรับ ซึ่งการได้รับการให้เกียรติจากบุคคลอ่ืน ย่อมส่งท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีและเกิด
ความภาคภูมิใจต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ วินัย นาราภรมณ์ (2530) ได้กล่าวไว้ว่า การที่
สถานะของอาชีพเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรือมีลักษณะที่เป็นองค์ประกอบความรู้สึกต่องาน ก็จะ
ท าให้บุคคลนั้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับอาชีพ ถ้าอาชีพอยู่ในสถานภาพสูง หรือ
ระดับสูงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนท่ัวไป ก็จะเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

 6.3 ด้ำนข้อมูลพื้นฐำนลักษณะบุคคล  
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด จ าแนกได้ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (อายุงาน) ผู้วิจัยจึงได้พบว่าพนักงานมีความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง มีความพึงพอใจในการท างานที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 
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(ประเทศไทย) จ ากัด มีการบังคับใช้นโยบาย วินัย กฎระเบียบ การพิจารณาสวัดิการที่ครอบคลุม 
โอกาสทางการเติบโตในหน้าที่การงาน การปฏิบัติภายใต้มาตราฐานเดียวกันกับทุกเพศได้อย่างมีความ
เท่าเทียม จึงไม่เกิดความแตกต่างในด้านความคิดหรือทัศนคติมากนัก 

 6.4 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
6.4.1 บริษัทฯ ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงานที่มีช่วงอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป เนื่องจากพนักงานในช่วงอายุข้างต้นมีระดับความพึงพอใจในการท างานน้อยที่สุด 
เมื่อเทียบกับช่วงอายุอ่ืน ๆ ซึ่งช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับผู้บริหารที่ใกล้ครบการเกษียณอายุ
งาน เมื่อพนักงานในระดับบริหารมีความพึงพอใจต่อองค์การน้อยลง อาจจะน าไปสู่การไม่บังคับใช้
นโยบายเท่าที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อหน่วยงานที่ผู้บริหารที่ไม่มีความพึงพอใจต่องานได้โดยตรง และอาจ
น าไปสู่การท าให้เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้เป็นไปได้ยากขึ้น ผลกระทบอีกด้านได้แก่ เมื่อ
หน่วยงานไม่มีผลงานชิ้นใดโดดเด่นเป็นประจักษ์ สมาชิกในหน่วยท่านอ่ืน ๆ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ระบบใหม่ และโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานย่อมน้อยลงไปด้วย ดังนั้นบริษัทฯควรหาวิธี
ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานในระดับข้างต้น เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง
และผลักดันให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน มีขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
องค์การต่อไป 
   6.4.2 บริษัทฯ ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงานที่มี
สถานภาพสมรสและหย่าร้าง เนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพทั้งสถานภาพมีระดับความพึงพอใจน้อย
กว่าสถานภาพโสด โดยอาจจะพิจารณาจากโครงสร้างสวัสดิการหรือหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ให้สามารถ
ครอบคลุมทุกสถานภาพให้มากขึ้น ซึ่งต้องไม่เอ้ือประโยชน์ไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยต้องไม่ค านึงถึง
สัดส่วนว่าสถานภาพใดมีมากกว่ากัน สวัสดิการต่าง ๆ ควรสร้างความทัดเทียมไม่เอนเอียง ซึ่งหาก
บริษัทมีแนวทางที่จะสร้างให้กับเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการท างานไม่ได้
เพ่ิมข้ันอีกเช่นเคย 

6.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัท     
คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีเฉพาะส านักงานใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ควรเพิกเฉยต่อผลการศึกษานี้ และควรมีการศึกษาด้านความพึงพอใจใน
งานของพนักงานอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงน าผลการศึกษาครั้งนี้มาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

6.5.1 ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท บริษัทฯ ควรพิจารณาด้านการวาง
นโยบาย กลยุทธ์ที่มีความเข้าใจง่าย ค านึงถึงความเป็นไปได้ สามารถน าไปบังคับใช้ได้และปฏิบัติงาน
ได้จริง กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จะต้องไม่คลุมเครือสามารถบังคับใช้ได้กับพนักงานทุกระดับ 
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โดยส่วนใหญ่แล้วความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินการนั้นจะอยู่ในกลุ่มของ
ระดับผู้บริหาร ดั้งนั้นเพ่ือให้พนักงานในองค์การเกิดความเข้าใจ ควรมีการประชุมและชี้แจงแนวทาง
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้กับพนักงานระดับอ่ืน ๆ มากขึ้น ประกอบกับในส่วนของระดับผู้บริหาร   
ก็ควรมีหน้าที่ในการบังคับใช้นโยบายที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การสามารถเดินหน้าใน
การแข่งขันกับสถานการณ์ภายนอกได้อย่างเข้มแข็งสืบไป 

6.5.2 ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ควรพิจารณาด้านการ
ปรับปรุงผังที่นั่งส านักงานให้เหมาะสมกับจ านวนพนักงานที่มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าบาง
หน่วยงานมีพ้ืนที่น้อย แต่มีสัดส่วนของพนักงานจ านวนมาก เมื่อในเวลาต่อมาหน่วยงานมีจ านวน
พนักงานเพ่ิมขึ้น ก็สร้างความแออัดเพ่ิมขึ้น ส่วนในบางหน่วยงานมีจ านวนพนักงานน้อย แต่มีพ้ืนที่
กว้างขวาง จึงเกิดความไม่สมดุลในด้านพ้ืนที่ ทั้งนี้มีแนวความคิดว่าการที่มีผู้บังคับบัญชาท่านเดียวกัน
จะต้องมีพ้ืนที่ท างานเกาะกลุ่มกันเท่านั้น ดังนั้นควรสร้างแนวความคิดใหม่หรือการพิจารณาโยกย้าย
พ้ืนที่ของหน่วยงานให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการสร้างสถานที่พักผ่อน สถานที่รับประทานอาหาร
เพ่ิมขึ้น การให้ความใส่ใจกับระบบความปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสะดวกให้กับพนักงานและเป็น
การเพ่ิมพูนความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานในอนาคต 

6.5.2 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ บริษัทฯ ควรพิจารณาด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัย
ด้านนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการท างาน หากบริษัทฯไม่สามารถแข่งขัน
ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอ่ืน ๆ รวมถึงการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุติธรรมต่อพนักงาน บริษัทฯต้องพยายามให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัดผลที่ถูกต้อง
ไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ดีและถูกต้อง มีการแบ่งขอบเขตของงานให้
ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสวัสดิการที่เป็นกลาง ไม่โน้มเอียงไปส่วนใดส่วนหนึ่ง จากเหตุผล
เหล่านี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นความพึงพอใจในการท างานและเป็นการช่วยลดปัญหาการลาออกของ
พนักงานต่อไป 
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ปัจจัยด้ำนกำรตลำดทีม่ีผลตอ่กำรตดัสินใจเลอืกใช้บริกำรเครือข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัด

กรุงเทพมหำนคร 

วรัญญู ชูจันทร์* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการกับระดับความคิดเห็นที่ มีต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัด กรุงเทพฯ จ านวน 401 คน โดย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย การทดสอบค่า T-Test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
One way ANOVA และท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย Least Significant Different (LSD) การ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า 
 เพศและอายุที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน 

อาชีพที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในทุก
ด้าน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ในด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและภาพรวม  
 สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันใน ด้านราคา แต่ไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และภาพรวม 
 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: warunyoo@sirikhun.com 
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ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

1. บทน ำ 
ภาพรวมของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศนับถึงปัจจุบันมีการเติบโตสูงมาก ซึ่งประเทศ

ไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของเทคโนโลยีเครือข่าย ให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายราย แต่ละรายมี
ความแข็งแกร่งและส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่แตกต่าง ความแข็งแกร่งในด้านปัจจัย
ด้านการตลาดในแต่ละด้านของแต่ละเครือข่ายเอง จะท าให้เราเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการแข่งขันนั้นมีสูงมาก กระแสการตื่นตัวในเทคโนโลยีของ 3G และ 4G ของ
ผู้บริโภคนั้นมีสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้สัญญาณโทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคนั้นไม่เพียง
พอที่จะเป็นจุดแข็งในการแข่งขันแล้ว จึงจ าเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบอ่ืน ๆ เช่น ความเร็วของ
อินเตอร์เน็ต ช่องทางการจัดจ าหน่าย การท าโปรโมชั่น หรือการน ากลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ปัจจุบันผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส 
ทรูมูฟ และ ดีแทค โดยสัดส่วนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส 
อยู่ที่ 43.65% บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด (มหาชน) 29.66% บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) หรือ ดีแทค 24.69% การแข่งขันในปัจจุบันในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
ความรุนแรงสูง บริษัทที่เป็นผู้น าในตลาดต่างหาวิธี หรือกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างความได้แปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับตนเอง ดังนั้นปัจจัยทางด้านการตลาดจึงเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญ การทราบ
ถึงความต้องการของผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือในปัจจัยทางด้านการตลาด ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การ
บริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การสื่อสารทางการตลาด และการท าโปรโมชั่น จึงเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในปัจจุบัน 

ปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นปัญหาที่
ผู้วิจัยเห็นความส าคัญ และต้องการศึกษา โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่   ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เช่นปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
สถานที่จัดจ าหน่ายหรือให้บริการ รวมถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยต้องการทราบว่าปัจจัยด้านใดที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ 
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2.2 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการกับระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ และตัวแปรตามได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวติดในการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัด กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน รายโดยกลุ่มตัวอย่างสา
หรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้ตารางค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran หาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 404 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยสะดวก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ด้านเพศ 
- ด้านอายุ 
- ด้านระดับการศึกษา 
- ด้านอาชีพ 
- ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ด้านสถานภาพสมรส  

ปัจจัยด้ำนกำรตลำด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  
พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร 
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ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้ 
คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย การทดสอบค่า T-Test และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA 
และท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย Least Significant Different (LSD) การหาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 

 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจ านวน 221 คนคิดเป็นร้อยละ 55.11 และ
เพศชายจ านวน 180 คนคิดเป็นร้อยละ 44.89 ตามล าดับ 
 อายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปีจ านวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 
39.90รองลงมามีอายุมากกว่า 46 ปีขึ้นไปจ านวน 138 คนคิดเป็นร้อยละ 34.41 มีอายุอยู่ระหว่าง 
36-45 ปีจ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 21.20และมีอายุอยู่ต่ ากว่า 25 ปีจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 
4.49 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 225 
คนคิดเป็นร้อยละ 56.11 รองลงมาส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 
26.18 และส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 17.71 ตามล าดับ 
 อาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 268 คนคิดเป็น
ร้อยละ 66.83 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการจ านวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.71 ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวจ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 10.47 ประกอบอาชีพอ่ืนๆจ านวน 14 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.49 และเป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.49 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15 ,001-30,000 
บาทต่อเดือนจ านวน 148 คนคิดเป็นร้อยละ 36.91 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50 ,000 บาทต่อ
เดือนจ านวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 26.68 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30 ,001-50,000 บาทต่อเดือน
จ านวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 22.69 และ มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนจ านวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.72 ตามล าดับ 

สถานะภาพการสมรสพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นโสดจ านวน 199 คนคิดเป็นร้อยละ 
49.63 รองลงมา แต่งงานจ านวน 190 คนคิดเป็นร้อยละ 47.38 และ หย่าร้างจ านวน 12 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

4.2 ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริกำร 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 รองลงมาดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 เปลี่ยนการช าระเงินจากการ Walk In เป็นจ่ายผ่านออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เปลี่ยนจากการโทร
ติดต่อเป็น พูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
เปลี่ยนจากการโทรศัพท์โดยตรงมาโทรผ่านแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.90 ตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจากค าแนะน าของผู้อื่น (บล็อกเกอร์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

4.3 ผลกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายด้ านในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ด้านการส่งเสริมการขายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 แปลได้ว่ามีความคิดเห็น
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ความเสถี ยรของสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาความครอบคลุม
ของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ความเสถียรของ
อินเตอร์เน็ตของเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตของเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83  แปลผลได้ว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด การให้บริการของพนักงานสาขา (Retail) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ความหลากหลายของแพ็คเกจหลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 และความหลากหลายของแพ็คเกจเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมาก ตามล าดับ 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเหมาะสมของค่าบริการเมื่อเทียบกับการบริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาความเหมาะสมของค่าบริการแพ็คเกจ
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หลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และความเหมาะสมของค่าบริการแพ็คเกจ
เสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ช่องทางการให้บริการเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมาช่องทางการให้บริการครอบคลุม
ทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ Call Center ให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.87 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้  การให้สิทธิพิ เศษลูกค้าคนส าคัญ 
(Serenade, Black Card) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 รองลงมาการให้
ส่วนลดจากการย้ายค่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
 3.93 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และการโฆมษณาประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุม และทั่วถึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

 4.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้  

ตำรำงที่ 1  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนประสมทำงกำรตลำด  

ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
และกำรให้บริกำร 

ด้ำนรำคำ 
ด้ำนช่องทำง

กำรจัดจ ำหน่ำย 
ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรขำย 
ภำพรวม 

เพศ      

อาย ุ      

ระดับการศึกษา * * *  * 
อาชีพ * * * * * 
สถานะภาพการสมรส  *    

* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 จากตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เพศและอายุที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน 
 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและภาพรวม ยกเว้น
ด้านการส่งเสริมการขาย 
 อาชีพที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในทุก
ด้าน 

สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันใน ด้านราคา แต่ไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านช่ องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และภาพรวม 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ตำรำงที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของ
ผู้ใช้บริการกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือ
ของผู้ใช้บริกำร 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
และกำร
ให้บริกำร 

ด้ำน
รำคำ 

ด้ำนช่องทำง
กำรจัด

จ ำหน่ำย 

ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำร

ขำย 

รวม 

เปลี่ยนจากการโทรศัพท์โดยตรงมา
โทรผ่านแอพพลเิคชั่น 

* * * * * 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท า
ธุรกรรมต่างๆ 

* * * * * 

เปลี่ยนจากการโทรติดต่อเป็น 
พูดคุยผ่านแอพพลเิคชั่นต่างๆ 

* * * * * 

เปลี่ยนการช าระเงินจากการ Walk 
In เป็นจ่ายผ่านออนไลน ์

* * * * * 

ดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน ์ * * * * * 
ตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจาก
ค าแนะน าของผู้อื่น (บล็อกเกอร์) 

* * * * * 

 
จากตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้

โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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5. อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วรรณพร หวลมานพ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้แอพพลิ เคชั่น เคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จากั ด (มหาชน) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์กิ้ งพลัส เพ่ือใช้ท าธุรกรรมทางทางการเงิน พ้ืนฐาน โดยมีลักษณะของการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสเพ่ือโอนเงินไปบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศุภศิลป์ 
กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน าเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลวิดีโอเพ่ิม
สูงขึ้นเป็น 3.07 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ วิดีโอออนไลน์รวมไปถึงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์และวิทยุออนไลน์ พบว่า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเริ่มมีสัดส่วนการใช้งานเฉลี่ยเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2010-2013 ในขณะที่สัดส่วนของสื่อประเภทอ่ืนในรูปแบบออฟไลน์
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร กลับได้รับความนิยมลดลง 

ผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนการช าระเงินจากการ Walk In เป็นจ่ายผ่านออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิญาดา แก้วแทน (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน :กรณีศึกษา ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอ้างอิง จากการใช้บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนจากการโทรติดต่อเป็นพูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเปลี่ยน
จากการโทรศัพท์โดยตรงมาโทรผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศปรียา แก้วแสน
เมือง (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-45 ปีในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเสียงของ
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจากค าแนะน าของผู้อ่ืน (บล็อกเกอร์) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ แพร ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์
กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
บิวตี้บล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามในระดับที่หลากหลาย ส่วน
ใหญ่จะมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
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ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นราย ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านราคามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ  กรกรต มธุรพจน์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายดีแทค ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรศึกษำ 
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท าธุรกรรมต่าง  ๆ 
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรออกแบบโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่นให้รองรับการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น การ
ช าระค่าบริการและสอบถามค่าบริการ หรืออ่ืน ๆ 

2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับความคิดเห็นรองลงมาได้แก่ ดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ จากผล
การศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรออกโปรโมชานหรือรายการส่งเสริมการ
ขายในลักษณะ ดูช่อง youtube หรือ Line TV ไม่จ ากัด โดยไม่ลดความเร็ว และไม่ผูกกับการคิด
ค่าบริการอินเทอร์เน็ทเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่มีพฤติกรรมดูสื่อออนไลน์มากกว่า
โทรทัศน์ 

3. จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ประเด็นที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นสูงสุดได้แก่  ความเสถียรของสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรเปิดให้มีบริการ
การแจ้งปัญหา เกี่ยวกับ สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผ่านการโทร หรือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

4. จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ช่องทางการให้บริการเข้าถึง
ง่าย และรวดเร็ว จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรมีเพ่ิมช่องบริการ 
หรือ ฟรีค่าธรรมเนียมในการให้บริการผ่านธนาคารหรือร้านสะดวกซ้ือเพ่ือ อ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการได้ง่าย และรวดเร็ว 

5. จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ
ขาย ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ การให้สิทธิพิเศษลูกค้าคนส าคัญ 
(Serenade, Black Card) จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรมอบ
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สิทธิพิเศษให้ลูกค้านอกจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายเป็นจ านวนมากแล้ว ยังควรมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าท่ีใช้
บริการมานานเนื่องจากถือเป็น ฐานลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดีต่อผู้ให้บริการ 
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ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธก์ับประเภทบริกำรเสรมิ 
ที่ผู้โดยสำรสำยกำรบินชำวไทยเลือกซื้อ 

โศรยา ตึกแสวง* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริม 
ที่ผู้ โดยสารสายการบินชาวไทยเลือกซื้อ เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์  (Online 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้
บริการสายการบินจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติ
เชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-squareTest) 

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยเคยใช้บริการสูงสุด ได้แก่ 
บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง รองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการเลือกที่นั่ง 
ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงบริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการซื้อในอนาคตสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกันเดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

ผลการส ารวจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของ
ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินในระดับมาก โดยปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
มากที่สุดคือ การมีบริการเสริมตรงกับความต้องการหรือความจ าเป็น ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  

ส าหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางกับประเภทของบริการ
เสริมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ พบว่า มีความสัมพันธ์จ านวน 9 คู่ ซึ่งหากเรียงล าดับตามระดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทสายการบินกับบริการ Wi-Fi บน
เครื่องบิน รองลงมาคือประเภทเส้นทางการบินกับบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับที่สามคือ
ประเภทสายการบินกับประกันเดินทาง ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) 
กับประเภทของบริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการเสริม
ใน 3 ประเภท ได้แก่ บริการเลือกที่นั่ง บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน และบริการแพคเกจที่พัก/รถเช่า 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: soraya.tuk@gmail.com 



 
 

623 
 

ค ำส ำคัญ: บริการเสริม สายการบิน 
 

1. บทน ำ 
ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปี พ.ศ. 2540 ธุรกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเป็นวง

กว้าง ธุรกิจสายการบินก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และต้องหาช่องทางปรับตัว
เพ่ือให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต สายการบินต่าง ๆ พยายามหาทางลดภาระค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตน โดยเห็นได้จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา พบว่า
ใน 30 ปีหลังจากมีการเปิดเสรีการบินครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาช่วงปี พ.ศ. 2521 ราคาค่าโดยสารของ
สายการบินภายในประเทศลดลงไปกว่าร้อยละ 41.2 (Garrow, 2011: 1)โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
น าอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เป็นช่องทางในการจ าหน่ายบัตรโดยสารมากขึ้น ท าให้ผู้โดยสารสามารถ
เปรียบเทียบราคาค่าโดยสารในแต่ละสายการบินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นราคาจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่
สายการบินจะใช้ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ซึ่งท าให้เกิดสายการบินรูปแบบใหม่ที่ให้บริการในลักษณะ
สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier: LCC) มากขึ้น โดยต้นก าเนิดของสายการบินต้นทุนต่ านั้น
มาจากสายการบิน South West Airlines เมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้เป็นต้นแบบการท าธุรกิจให้สาย
การบินต่าง ๆ ทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่ าคือ สายการบินที่มีรูปแบบการ
บริหารกิจการโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านบริการสายการบินให้ต่ าลงเพ่ือให้สามารถก าหนดราคาค่า
โดยสารจากผู้ใช้บริการได้ในอัตราที่ต่ ากว่าสายการบินปกติ (เสาวรินทร์ สายรังษี, 2551) โดยมักแยก
การบริการ (Unbundle) ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้สามารถก าหนดราคาค่าโดยสารพ้ืนฐาน (Base 
Fare) ได้ต่ าลง และคิดค่าบริการเสริมอ่ืน ๆ แยกออกมาแทนการรวมไว้ในราคาค่าโดยสารพ้ืนฐาน
เหมือนกับสายการบินในรูปแบบดั้งเดิมเพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการเสริมต่าง ๆ ตามความ
ต้องการที่แท้จริง  

จากแนวคิดการแยกการบริการเสริม อาทิเช่น การเลือกที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การโหลดสัมภาระ เป็นต้น ท าให้ธุรกิจสายการบินสามารถฟ้ืนตัว สร้างรายได้และก าไรเพ่ิมมากขึ้น 
โดยในสหรัฐอเมริกาพบว่า รายได้จากค่าบริการการโหลดสัมภาระ และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสารเป็นกลุ่มรายได้ที่มีความส าคัญต่อรายได้รวมทั้งหมดของสายการบินในสหรัฐอเมริกา 
(Leon and Uddin, 2017: 1) โดยการส ารวจของบริษัท IdeaWorksCompany พบว่า ในปี พ.ศ. 
2558 สายการบินทั่วโลกมีรายได้จากบริการเสริมทั้งสิน 59.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นถึงร้อย
ละ 163 จากปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดการเก็บค่าบริการเสริมซึ่งใช้ในสายการบินต้นทุน
ต่ ามาเป็นเวลานาน ได้ถูกน ามาปรับใช้กับสายการบินเครือข่าย (Network Airlines) ทั่วโลกมากขึ้น 
เช่น ในสหรัฐอเมริกา สายการบิน American, Delta และ United ได้มีการออกบัตรโดยสารแบบ 
Basis Economy Fares หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Seat-only Fares เพ่ือแข่งขันกับสายการบิน
ต้นทุนต่ าอย่าง Frontier และ Spirit เช่นเดียวกันกับสายการบินในฝั่งยุโรปอย่าง Air France/KLM, 
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British Airways และ  Lufthansa ซึ่ งมี ก าร ใช้ ก ล ยุ ท ธ์ ดั งก ล่ าว เพ่ื อ ให้ ส าม ารถแข่ งขั น กั บ 
สายการบินต้นทุนต่ าอย่าง Ryanair, Easyjet หรือ Norwegian ได้ (IdeaWorksCompany, 2017: 
6)  

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า สายการบินที่มีการพัฒนารายได้จากค่าบริการเสริมต่าง 
ๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายการบินต้นทุนต่ า จากข้อมูลในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ปี ของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้มีการรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2560 ไทยแอร์เอเชียมีรายได้จากค่าบริการเสริมกว่า 
6.99 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและ
เป็นกลุ่มรายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตลอดมา จากในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่มีสัดส่วน
รายได้ค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 16 และ 17 ตามล าดับ โดยรายได้จาก
ค่าบริการเสริมต่อผู้โดยสาร 1 คนเท่ากับ 319 บาทต่อคน ส่วนสายการบินนกแอร์มีรายได้จาก
ค่าบริการเสริมรวมทั้งสิ้น 2.19 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 จากรายได้ทั้งหมด โดยรายได้
จากค่าบริการเสริมต่อผู้ โดยสาร 1 คนเท่ากับ 257 บาท (IdeaWorksCompany, 2018: 106) 
ส าหรับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier: FSC) ของไทย ยังมีการสร้างรายได้
จากบริการเสริมที่ไม่หลากหลายโดยเน้นการหารายได้จากบริการเสริมบางประเภท เช่น การสะสมไมล์ 
(Frequent Flyer Programs: FFP) หรือการจ าหน่ายแพคเกจทัวร์ เป็นต้น แต่แนวโน้มส าคัญที่แสดง
ให้เห็นว่าสายการบิน FSC เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการเพ่ือแข่งกับสายการบิน LCC 
มากขึ้นคือการหันมาออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ โดยที่บัตรโดยสารดังกล่าวจะมีเงื่อนไขที่
แตกต่างจากบัตรโดยสารราคาปกติ เช่น ไม่สามารถคืนค่าโดยสารได้ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้เดินทาง 
เป็นต้น ซึ่งการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารายได้จากค่าบริการเสริมของสาย
การบิน FSC ในไทย เช่นเดียวกับสายการบิน FSC ในต่างประเทศได้ 

อย่างไรก็ตาม การที่สายการบินจะจัดสรรทรัพยากรส าหรับการให้บริการเสริมประเภทต่างๆ  
อาจเกิดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่สนใจซื้อบริการเหล่านั้นซึ่งสายการบินอาจใช้วิธีสอบถามความ
ต้องการของลูกค้าหรือใช้การพัฒนากลยุทธ์ทางการขายและการตลาดจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของสาย
การบิน อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยเพ่ิมรายได้จากค่าบริการเสริม เพราะไม่
สามารถรวบรวมความชื่นชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างเพียงพอ สายการบินอาจจะ
สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจากการไม่จัดให้มีบริการเสริมที่
เหมาะสมตามความต้องการที่มีความซับซ้อนและหลากหลายของลูกค้า (Teichert et al., 2008; 
Quoted in Leon and Uddin, 2017)  

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อบริการเสริมของ
ผู้โดยสารชาวไทย รวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทบริการเสริมที่ผู้ โดยสารเลือกซื้อ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับสายการบินที่จะทราบถึงประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารแต่ละประเภทมี
แนวโน้มจะซื้อมากที่สุด และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาว
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ไทยเลือกซื้อ ซึ่งจะท าให้สายการบินสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการมาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้โดยสารแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด   
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือส ารวจประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยนิยมเลือกซื้อและ  

มีแนวโน้มในการเลือกซ้ือมากที่สุด 
2.2 เพ่ือส ารวจระดับความคิดเห็นของผู้ โดยสารชาวไทยที่มีต่อ ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบิน 
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทาง 

กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยเลือกซื้อ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า  

จะมีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยเลือกซื้อ ได้แก่ ปัจจัย 
ส่วนบุคคล (เพศ) และปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Trip Related Factor) (วัตถุประสงค์การเดินทาง 
ประเภทเส้นทางการบิน ประเภทสายการบิน จ านวนผู้ร่วมเดินทาง) ส าหรับประเภทของบริการเสริม
ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ บริการเลือกที่นั่ง บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บริการขึ้นเครื่อง
ก่อน (Priority Boarding) บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกันเดินทาง สินค้าที่ระลึกบนเครื่องบิน 
Wi-Fi บนเครื่องบิน และแพคเกจที่พัก/รถเช่า โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดัง
ภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบิน โดยผู้วิจัย 
ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549: 
74) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 385 คน อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดของการท าแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะ
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์  เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชากรชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินเท่านั้น จากนั้นจะน าข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 รูปแบบ คือ สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิ ติ เชิ งอนุ ม าน  (Quantitative Method) เพ่ื อทดสอบสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ 
(Hypothesis Testing) โดยใช้  Chi Square Test  
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี    

มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 4.2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสำยกำรบินและกำรซื้อบริกำรเสริม 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการสายการบิน 1-5 ครั้งต่อปี   
มีประวัติเคยซื้อบริการเสริมของสายการบิน โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือบริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง  

4.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเดินทำงของผู้ท่ีเคยซ้ือบริกำรเสริม 
จากการศึกษาพบว่าในครั้งล่าสุดที่มีการซื้อบริการเสริมของสายการบิน กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน มีการเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศ 
โดยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier) และเดินทางเป็นหมู่คณะ 
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 4.4 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อบริกำรเสริมของสำยกำรบิน 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) โดย
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการมีบริการเสริมตรงกับ
ความต้องการหรือความจ าเป็น ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ เรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
 4.5 แนวโน้มในกำรเลือกซ้ือบริกำรเสริมของสำยกำรบินของกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากการศึกษาพบว่า บริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มจะซื้อมากที่สุด ได้แก่ บริการโหลด

สัมภาระใต้ท้องเครื่องโดยมีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ส่วนบริการเสริมที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีแนวโน้มเลือกซื้อน้อยที่สุด ได้แก่ สินค้าที่ระลึกบนเครื่องบิน มีแนวโน้มอยู่ในระดับน้ อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97) 

4.6 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ตัวแปร ควำมสัมพันธ์กับประเภทบริกำรเสริมที่เลือกซื้อ 

บริกำร
เลือกที่นั่ง 

บริกำรโหลด
สัมภำระใต้
ท้องเครื่อง 

บริกำรขึ้น
เครื่องก่อน 

บริกำร
อำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประกัน
เดินทำง 

สินค้ำที่
ระลึกบน
เครื่องบิน 

Wi-Fi บน
เครื่องบิน 

แพคเกจ
ที่พัก/ 
รถเช่ำ 

เพศ         

วัตถุประสงค์ในกำร
เดินทำง 

        

ประเภทเส้นทำงบิน         

ประเภทสำยกำรบิน         

จ ำนวนผู้ร่วมเดินทำง         

หมำยเหตุ: เครื่องหมาย หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน 
  เครื่องหมาย  หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 จากการผลการศึกษาท าให้ทราบถึงประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการ
สูงสุด อันได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง รองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่มสอดคล้อง
กับผลการส ารวจของบริษัท Sabre (2559: 5) ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิกมีความนิยมใช้
บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องมากที่สุด และรองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ประกันเดินทางซึ่งผลการส ารวจของ Sabre พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิกให้ความนิยมเป็น
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อันดับ 3 นั้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความนิยมมาเป็นอันดับ 4 รองจากบริการ
เลือกที่นั่ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในการซื้อบริการเสริมในอนาคตที่ส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างยังพบว่า บริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการซื้อในอนาคตสูงสุด 3 อันดับแรกมีความ
สอดคล้องกับผลการส ารวจของ Sabre ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บริการเสริมที่ประชากรชาวไทยและ
เอเชียแปซิฟิกให้ความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกัน
เดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 

ภำพที่ 2  แสดงผลการส ารวจความนิยมต่อการบริการเสริมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก 
แหล่งที่มำ: Sabre (2559) 
 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อบริการเสริมของสายการบิน
พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Warnock-Smith et. Al. (2560: 50) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ซื้อบริการเสริม เป็นกลุ่ม
ผู้โดยสารที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier) เนื่องจากรูปแบบของสาย
การบินต้นทุนต่ าจะไม่มีการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เหมือนกับสายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายบัตรโดยสารได้ในราคาประหยัด 
ผู้โดยสารที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกจึงจ าเป็นต้องซื้อบริการเสริมเพ่ิมเติม อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้
ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อบริการเสริมของสายการบิน ส่วนใหญ่จะเดินทางเส้นทางระหว่าง
ประเทศซึ่งมักจะมีระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าเส้นทางในประเทศ จึงอาจท าให้มีความต้องการ
การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมมากขึ้น ส าหรับจ านวนผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่างที่เคย
ซื้ อ บ ริ ก า ร เส ริ ม พ บ ว่ า  ส่ ว น ให ญ่ มี ก า ร เดิ น ท า ง เป็ น ห มู่ ค ณ ะ  ท า ให้ มี แ น ว โน้ ม ที่ จ ะ 
ใช้บริการเสริมบางประเภทมากกว่าผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียว เช่น บริการเลือกที่นั่ง เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางการ
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ตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินในระดับมาก โดยปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากที่สุดคือ การมีบริการเสริมตรงกับความต้องการหรือความจ าเป็น สอดคล้องกับ 
Kotler (2003: 407-409 อ้างถึงใน กัลยา กมลรัตน์ , 2553: 132) ที่กล่าวว่าความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้ สายการบินจึงควรให้ความส าคัญ
กับการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพ่ือน ามาพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถจูงใจลูกค้า
แต่ละกลุ่มได้ ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาบริการเสริมที่ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของผู้โดยสารนั้น         
มีความส าคัญมากกว่าการมีประเภทของการบริการเสริมจ านวนมาก แต่กลับไม่ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้โดยสาร 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) พบว่าปัจจัย 
ที่ เกี่ยวกับการเดินทางที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริม ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ  
มีจ านวน 9 คู่ ซึ่งหากเรียงล าดับตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ใน 3 อันดับแรก มีดังนี้  

1) ประเภทสายการบินกับการเลือกซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน อาจเนื่องมาจากสายการบิน
ประเภท FSC มักจะมีระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน (In-flight Entertainment) ให้บริการ เพ่ือ
สร้างความบันเทิงและความเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางให้กับผู้โดยสาร จึงท าให้ไม่จ าเป็นต้องซื้อ
บริการ Wi-Fi เพ่ิมเติม  

2) ประเภทเส้นทางการบินกับการเลือกซื้อบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาจเนื่องมาจาก
เส้นทางบินระหว่างประเทศมักจะมีระยะเวลาเดินทางยาวนานกว่าเส้นทางในประเทศ ท าให้ผู้โดยสาร
มีแนวโน้มความต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มมาบริโภคมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Warnock-Smithet. Al. (2560: 50) ที่ศึกษาพบว่า ระยะทางการบินมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

3) ประเภทสายการบินกับการเลือกซื้อประกันเดินทาง อาจเนื่องมาจากสายการบิน LCC 
มักจะตั้งราคาบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบิน FSC ท าให้ผู้โดยสารมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะซื้อ
ประกันการเดินทางเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง รวมทั้งสายการบินประเภท LCC 
มักมุง่เน้นกลยุทธ์การขายบริการเสริมในเชิงรุกมากกว่าสายการบิน FSC โดยมักจะท าการเลือกบริการ
ประกันเดินทางให้กับผู้โดยสารโดยอัตโนมัติ (Opt-out) ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ
ของผู้โดยสารมากกว่าสายการบิน FSC 

ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่ว่า เพศมีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริมที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกซื้อ ผลการทดสอบพบว่า  
 1) เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการเลือกที่นั่ง โดยเพศหญิงมักจะเลือกซื้อบริการเลือกที่
นั่งมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงให้ความส าคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทาง
มากกว่า (ในกรณีที่เลือกที่นั่งที่มีพ้ืนที่มากกว่า) หรือต้องการนั่งบริเวณใกล้กันกับคณะผู้ร่วมเดินทาง
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มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Balcombe et.al (2009: 226) ที่ศึกษาพบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจซื้อบริการเลือกที่นั่ง โดยเพศหญิงมักจะมีความเต็มใจจะเลือกซื้อที่นั่งที่มี
ความกว้างเพ่ิมข้ึนมากกว่าเพศชาย 
 2) เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน โดยพบว่าเพศชายนิยมเลือกซื้อ
บริการ Wi-Fi มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peksatici (2013: 80) ที่ศึกษาพบว่า เพศ
มีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน 
 3) เพศมีความสัมพันธ์กับบริการแพคเกจที่พัก/รถเช่า อาจเนื่องมาจากเพศชายมักชอบความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดการจององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทั้งบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ที่พัก รวมทั้งรถเช่า จึงนิยมเลือกซื้อบริการแพคเกจที่พัก/รถเช่า พร้อมไปกับการซื้อบัตร
โดยสารเครื่องบิน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

การพัฒนาสินค้าและบริการเสริมประเภทใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์ และวิธีการที่ใช้ในการน าเสนอ
บริการเสริมให้ดึงดูดใจผู้โดยสารถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับสายการบิน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้
จากการท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยเลือกซื้อใน
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 1) ปัจจัยอันน าไปสู่ความส าเร็จของการสร้างรายได้จากบริการเสริมของสายการบิน สิ่งที่
ส าคัญไม่ใช่การมีบริการให้เลือกหลากหลายเป็นหลัก แต่สายการบินควรมีการน าเสนอบริการเสริมที่
ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการบริการเสริมที่ได้รับความนิยมและ
มีแนวโน้มที่ผู้โดยสารชาวไทยรวมทั้งผู้โดยสารในเอเชียแปซิฟิกเลือกซื้อมากที่สุด ได้แก่ บริการโหลด
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกันเดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภท
บริการเสริมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางอันได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง ประเภทสายการบิน และประเภทเส้นทางบิน ตามล าดับ  
 2) ส าหรับบริการเสริมประเภทอ่ืน ๆ หากสายการบินต้องการเพ่ิมยอดขาย ควรใช้การ
ส่งเสริมการขายโดยวิธีลดราคาเมื่อซื้อบริการเสริมมากกว่า 1 รายการ แทนการจัดบริการเป็นแพคเกจ
เนื่องจากการศึกษาพบว่าผู้โดยสารไม่นิยมเลือกซื้อบริการเสริมที่จัดเป็นแพคเกจ เนื่องจากเห็นว่ามี
บริการเสริมบางรายการในแพคเกจที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้ การให้ผู้โดยสารเลือกประเภทของบริการ
เสริมที่ต้องการด้วยตนเอง จะท าให้สายการบินมีข้อมูลที่สามารถน าไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง  
ๆ ของผู้โดยสารแต่ละกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการเสริม หรือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดต่อไปในอนาคต  
 3) สายการบินควรมีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายให้กับผู้โดยสารซื้อบริการเสริมล่วงหน้า เนื่องจาก 
การให้บริการในบางประเภท เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกบน
เครื่องบิน เป็นต้น หากไม่มีการวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้พอเหมาะกับความต้องการ จะมีผลกระทบ
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ต่อน้ าหนักบรรทุกของอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการด าเนินงานที่มากขึ้น ดังนั้นการน าข้อมูล
ประวัติการซื้อของผู้โดยสารมาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
ประเภทเส้นทางบิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะช่วยให้การวางแผนจัดเตรียมสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม แม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้สายการบินสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพ่ิมยอดขาย
ได้มากขึ้นอีกด้วย 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 
 1) ควรมีการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) ส าหรับบริการเสริม 
แต่ละประเภท และส าหรับการซื้อบริการเสริมในการเดินทางแต่ละครั้งของผู้โดยสารเพิ่มเติม เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ด้านราคาของสายการบิน 
 2) ควรท าการศึกษาเชิงลึกส าหรับบริการเสริมที่ผู้โดยสารให้ความนิยมว่ามีปัจจัยใดบ้าง 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ วิธีการศึกษาอาจใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูล  
ที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรยอมรับกำรควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์  
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสำคร 

ศิริกาล รุ่งเจริญชัย* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ยอมรับ
นโยบายการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเจ้าของเรือประมง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเจ้าของเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเลือกวิธีการสุ่มแบบโควตา และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 86.7 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.7 เป็นเจ้าของเรือที่มีขนาด 50-99.99 ตันกรอส คิดเป็นร้อยละ 93.3 
และมีระยะเวลาประกอบอาชีพอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 ทุกคนได้รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ส่วนมากได้รับรู้ข่าวสารมาจากเจ้าหน้าที่กรม
ประมง โดยเจ้าหน้าที่กรมประมงเป็นผู้นัดประชุมชี้แจงนโยบาย/มาตรการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
30 คน มีคนที่ควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 15 คน เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมง
อวนลาก และควบรวมกับเรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลาก ส่วนคนที่ไม่ควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ มีจ านวน 15 คน เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมง อวนล้อมจับและการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านนโยบาย/มาตรการภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลางข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่วนรวมภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อทดสอบสมมติฐานด้านนโยบาย/มาตรการและข้อดีของการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเองมีอิทธิพลต่อการยอมรับ/ไม่ยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ค ำส ำคัญ: การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นแหล่งท าการประมงเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการท าการประมงอย่างหนัก 

ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน โดยมีความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการให้
เพียงพอต่อความต้องการทางด้านอาหารของประชากรโลก โดยเกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ 
( International Plan of Action: IPOA) ใน เรื่ อ งต่ า ง  ๆ  เช่ น  Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) การท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
ประชาคมยุโรปเป็นผู้น าเข้าสินค้าประมงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก สหภาพยุโรปยังเห็นว่าการ
น าเข้าสัตว์น้ าจากการท าประมง IUU เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม และควรระงับการค้าจากแหล่ง
ดังกล่าว สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ออกระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Council Regulation Establishing a 
Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 
(IUU) Fishing) ฉบับที่  1005/2008 ลงวันที่  29 กันยายน 2551 เพ่ือต่อต้านการท าประมงผิด
กฎหมาย โดยประสงค์ใช้บังคับกับประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
ก าหนดจะบังคับใช้ระเบียบฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ระเบียบสหภาพยุโรป
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศผู้ส่งออก
สินค้าประมงไปประชาคมยุโรปต้องท าการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าวว่าไม่ได้มาจาก
การท าประมง IUU และแนบเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate)ประกอบการ
ส่งออกไปประชาคมยุโรปด้วย 
 กรมประมงมีความพยายามที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมได้ออกกฎให้
เรือประมงพาณิชย์ทุกล าต้องมีใบอนุญาตท าการประมงมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2558 ใบอนุญาตท าการ
ประมงสามารถต่อได้ทุก ๆ 2 ปี เพ่ือการแก้ไขอย่างต่อเนื่องกรมประมงได้ก าหนดแนวทางการควบ
รวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งทางกรมประมงได้มีการประกาศรายชื่อเรือ 
พร้อมกับโควตาการจับปลาของเรือแต่ละล า ขึ้นอยู ่กับขนาดตันกรอสของเรือแต่ละล าที ่ไม่
เท่ากัน ทั ้งนี ้เรือประมง ณ วันที่  1 กันยายน 2560 มีจ านวนเรือประมงที่มีใบอนุญาตท าการ
ประมงทั้งสิ้น 1.06 หมื่นล า (ภาพที่ 1) โดยกรมประมงแบ่งเรือพาณิชย์ (ยกเว้นเรือปั่นไฟ) เป็น 2 กลุ่ม 
รวม 8,655 ล า ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 เรือที่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นไม่เกิน 10% มี 7,807 ล า แบ่งเป็นจับสัตว์น้ าหน้า
ดิน 5,540 ล า ปลาผิวน้ า 1,553 ล า และปลากะตัก จ านวน 714 ล า 

กลุ่มที่ 2 เรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกิน 10% จากทะเบียนมีทั้งหมด 848 ล า แบ่งเป็นสัตว์น้ าหน้า
ดิน 562 ล า ปลาผิวน้ า 158 ล า และปลากะตัก 128 ล า กลุ่มนี้ในปี 2560 ถูกลดวันท าการประมง 
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หากต้องการท าวันประมงสูงสุดคือสามารถท าประมงได้ 291 วัน แบบกลุ่มแรกจะต้องน าเรือไปควบ
รวมใบอนุญาต (การควบรวมใบอนุญาตเป็นการควบรวมปริมาณสัตว์น้ าที่ ได้รับอนุญาตให้ท าการ
ประมงที่ต้องท าในกลุ่มสัตว์น้ าเดียวกัน โดยใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 1 ใบ สามารถกระจาย
ปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับอนุญาตให้กับใบอนุญาตเพ่ือน าไปควบรวมได้หลายใบ) ซึ่งเรือประมงที่
ใบอนุญาตถูกน าไปควบรวมแล้ว 1) ต้องมอบให้กรมประมง 2) เปลี่ยนประเภทเรือเป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ 
นอกภาคการประมง 3) ขายไปต่างประเทศ และ 4) น าไปท าลาย “ในจ านวนเรือกลุ่ม 2 จะมีเรือกลุ่ม
เสี่ยงอยู่ 505 ล า หากควบรวมใบอนุญาตไม่ได้ก็มีโอกาสที่ทางกรมประมงจะไม่ต่อใบอนุญาตให้จาก
ปริมาณสัตว์น้ าไม่เพียงพอ ทั้งนี้การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ า จะจัดสรรให้กับกลุ่มที่ 1 ที่ท าประมงได้ทั้ง
ปีก่อน ที่เหลือค่อยมาจัดสรรให้กับกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ ดังนั้นในกลุ่มนี้จะต้องพยายามควบรวม
ใบอนุญาตเมื่อควบรวมแล้วคาดว่าใบอนุญาตท าการประมงจะลดน้อยลง” 

ดังนั้น เพ่ือบริหารจัดการกองเรือประมงไทยให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ าที่
อนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศนั้น ชาวประมง
หรือเจ้าของเรือที่ยอมรับและไม่ยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงอาจจะต้องอาศัยปัจจัย
หลายด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจรับนโยบายนั้นไปปฏิบัติ ทั้งต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนโยบายการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง

พาณิชย์ 
2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของเจ้าของเรือประมงเกี่ยวกับนโยบายการควบรวม

ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา ซึ่งเป็นชาวประมงที่

เป็นเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการหรือมีส่วน
ร่วมในการแสดงออกทางความคิดและข้อเสนอแนะโดยเลือกท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) คือ 

3.1 เจ้าของเรือในจังหวัดสมุทรสาครที่มีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงจ านวน 
15 คน  

3.2 เจ้าของเรือในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงจ านวน 
15 คน  
 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการ
สัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล
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ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์การรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
วิเคราะห์โดยการการพรรณนา (Descriptive Statistic) แจกแจงความถี่ และร้อยละการทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธ์โดยใช้ ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย Pearson Correlation (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้  

         ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุป ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ใน 
  จังหวัดสมุทรสาคร 

เพศ จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 
ชาย 26 86.7 

หญิง 4 13.3 
รวม 30 100 

อำย ุ จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 

ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวม
ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 

จังหวัดสมุทรสำคร 
   - ด้านนโยบาย/มาตรการภาครัฐ 
   - ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ 
   - ด้านผลประโยชน์ที่เจ้าของเรือได้รับ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
- อายุ 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- ขนาดเรือประมง 
- ชนิดของเครื่องมือท าการประมง 
- ระยะเวลาการประกอบอาชีพ 

เจ้าของเรือที่ยอมรับ/ไม่ยอมรับ 
การควบรวมใบอนุญาตท าการประมง

พาณิชย์ 
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21-30 ปี 1 3.3 

41-50 ปี 7 23.3 
51 ปี ข้ึนไป 22 73.3 

รวม 30 100 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 

ประถมศึกษา 26 86.7 
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า 2 6.7 
ปริญญาตรี 2 6.7 

รวม 30 100 
ขนำดเรือ จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 

10-49.99 ตันกรอส 1 3.3 
50-99.99 ตันกรอส 28 93.3 

100-149.99 ตันกรอส 1 3.3 
รวม 30 100 

ระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพ จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 

1-10 ปี 5 16.7 
11-20 ปี 3 10.0 

21-30 ปี 7 23.3 
31-40 ปี 13 43.3 

41 ปีขึ้นไป 2 6.7 
รวม 30 100 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จากจ านวน

กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ 30 ตัวอย่าง จ าแนกตัวแปรได้ ดังนี้ 
1. เพศ 

 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7และเพศหญิง 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 

2. อำย ุ
 พบว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 

3. ระดับกำรศึกษำ 
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 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ
ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  

4. ขนำดเรือ 
 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีเรือขนาด 50-99.99 ตันกรอส จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.3 รองลงมาคือ เรือขนาด 10-49.99 ตันกรอส จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และขนาดเรือ 
100-149.99 ตันกรอสจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

5. ระยะเวลำกำรประกอบอำชีพ 
 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการประกอบอาชีพอยู่ในช่วง  31-40 ปี จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ช่วง 21-30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ช่วง 1-
10 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วง 11-20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วง 41 
ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารที่เก่ียวกับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
  

ตำรำงที่  2  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย/ 
       มาตรการของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ ร้อยละ 
ทรำบนโยบำย/มำตรกำร 30 100.0 

รวม 30 100 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนรู้จักและทราบเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการของ 

การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตำรำงที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย (�̅�) S.D. 

เจ้ำหน้ำที่กรมประมง 1.00 .000 
Line/Facebook 0.93 .254 
โทรทัศน์/วิทยุ 0.20 .407 
ชำวประมงด้วยกันเอง 0.07 .254 

นำยกสมำคมเรือประมงจังหวัดสมุทรสำคร 0.20 .407 

  
 จากตารางที่  3 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการ 
การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์มากท่ีสุดจากเจ้าหน้าที่กรมประมง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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1.00 รองลงมาคือ Line/Facebook มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 โทรทัศน์/วิทยุมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.20 นายก
สมาคมเรือประมงจังหวัดสมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.20 และชาวประมงด้วยกันเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.07 
 

ตำรำงที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการเข้ามาชี้แจงจากกรมประมง 
                เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย (�̅�) S.D. 

นัดประชุมชี้แจง 1.00 .000 
ให้นำยกสมำคมแจ้งแก่สมำชิก 0.17 .254 

*ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นความคิดเห็นที่ได้รับเลือกมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการ การ
ควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ โดยวิธีการนัดประชุมชี้แจงมากที่สุด เฉลี่ย 1.00 และ
รองลงมาคือ มอบหมายให้นายกสมาคมฯแจ้งแก่สมาชิก เฉลี่ย 0.17 
 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ 

ตำรำงที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการควบรวม 
                ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ด้านต่าง ๆ 

ควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย (�̅�) S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

ภำพรวมด้ำนนโยบำย/มำตรกำร 3.50 .360 มาก 
ภำพรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ 3.38 .299 ปานกลาง 

ข้อดีของกำรควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมง
พำณิชย์ท่ีมีต่อส่วนรวม 

4.16 .453 มาก 

ข้อดีของกำรควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมง
พำณิชย์ท่ีมีต่อตัวท่ำนเอง 

4.34 .376 มากที่สุด 

ข้อเสียของกำรควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมง
พำณิชย ์

4.65 .397 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์และข้อดีของ

การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด          
ที่ค่าเฉลี่ย 4.65 และ 4.34 รองลงมาคือ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อ
ส่วนรวม และภาพรวมด้านโยบาย/มาตรการ มีระดับความคิดเห็นมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 และ 3.50 
ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.38 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำนที่ 1 เจ้าของเรือประมงที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาการประกอบอาชีพต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครต่างกัน 
 สมมติฐำนที่ 1.1 เพศที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ต่างกัน จากสมมติฐานข้างต้นสามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 6  แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับ 
                การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวมใบอนุญำต

ท ำกำรประมงพำณิชย์ 
เพศ (�̅�) S.D. t Sig. (2- 

tailed) 
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ชาย 3.50 .377 

.368 .716 
 หญิง 3.44 .239 

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ชาย 3.40 .277 
.933 .359 

 หญิง 3.25 .443 
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ      
    3.1 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ท่ีมีต่อส่วนรวม 

ชาย 
หญิง 

4.15 
4.17 

.474 

.333 
-.052 .959 

    3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ท่ีมีต่อตัวท่านเอง 

ชาย 
หญิง 

4.38 
4.08 

.336 

.569 
1.524 .139 

    3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์ 

ชาย 
หญิง 

4.71 
4.25 

.379 

.289 
2.322 .051 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านนโยบาย/มาตรการด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนปฏิบัติและด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งออกเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง
จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .716 .359 .959 .139 และ .051 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความเพศที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐำนที่ 1.2 อายุที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ต่างกัน 
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ตำรำงที่  7  แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัย 
                 การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวม
ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ระหว่างกลุม่ .000 2 .000 .000 1.000 
 ภายในกลุ่ม 3.750 27 .139 
 รวม 3.750 29    
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
.081 
2.507 

2 
27 

.041 

.093 
.438 .650 

 รวม 2.588 29  
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ       
    3 .1  ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่วนรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.169 
5.772 
5.941 

2 
27 
29 

.084 

.214 
.395 .678 

    3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อตัวท่านเอง 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.169 
3.939 
4.107 

2 
27 
29 

0.084 
.146 

.578 .568 

 
     3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า รค วบ ร วม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.056 
4.519 
4.575 

2 
27 
29 

.028 
 

.167 

.166 .848 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ 1.000 .650 .678 .568 และ 
.848 ตามล าดับ ซึ่ง มากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน 

 สมมติฐำนที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ต่างกัน 
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ตำรำงที่  8  แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัย 
                 การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ระหว่างกลุม่ .034 2 .017 .122 .885 
 ภายในกลุ่ม 3.716 27 .138 
 รวม 3.750 29    
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ระหว่างกลุม่ .066 2 .033 .356 .704 
 ภายในกลุ่ม 2.522 27 .093 
 รวม 2.588 29  
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ       
    3.1 ข้อดีของการควบรวม ระหว่างกลุม่ .112 2 .056 .259 .774 
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่วนรวม 
    3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อตัวท่านเอง 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.829 
5.941 

27 
29 

.216   

ระหว่างกลุม่ .342 2 0.171 1.228 .309 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.765 
4.107 

27 
29 

.139   

    3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า รค วบ ร วม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ระหว่างกลุม่ .046 2 .023   
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.529 
4.575 

27 
29 

.168   

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .885 .704.774.309 และ .872 
ตามล าดับ ซึ่ง มากกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน 

 สมมติฐำนที่ 1.4 ขนาดเรือที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ต่างกัน 
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ตำรำงที่  9  แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัย 
                 การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ระหว่างกลุม่ .134 2 .067 .500 .612 
ภายในกลุ่ม 3.616 27 .134 

 รวม 3.750 29    
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
.184 
2.404 

2 
27 

.092 

.089 
1.032 .370 

 รวม 2.588 29  
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ       
    3.1 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่วนรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.052 
5.889 
5.941 

2 
27 
29 

.026 

.218 
.119 .888 

    3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อตัวท่านเอง 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.207 
2.901 
4.107 

2 
27 
29 

.603 

.107 
5.615 .059 

 
    3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า รค วบ ร วม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.468 
4.107 
4.575 

2 
27 
29 

.234 

.152 
1.538 .233 

 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .612 .370 .888 .059 และ .233 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน 

 สมมติฐำนที่ 1.5 ระยะเวลาการประกอบอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต่างกัน 
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ตำรำงที่  10  แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัย 
                   การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จ าแนกตามระยะเวลา 
                   ประกอบอาชีพ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ระหว่างกลุม่ .612 4 .153 1.219 .328 
 ภายในกลุ่ม 3.138 25 .126 
 รวม 3.750 29    
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
.439 
2.149 

4 
25 

.110 

.086 
1.277 .305 

 รวม 2.588 29  
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ       
    3.1 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่วนรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.612 
5.329 
5.941 

4 
25 
29 

.153 

.213 
.718 .588 

    3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อตัวท่านเอง 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.295 
2.812 
4.107 

4 
25 
29 

.324 

.112 
2.878 .052 

 
    3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า รค วบ ร วม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.782 
3.793 
4.575 

4 
25 
29 

.195 

.152 
1.288 .301 

 

  
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .328 .305 .588 .052 และ .301 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาการประกอบอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับ
การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 2 เจ้าของเรือที่ยอมรับ และไม่ยอมรับ การควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ มีผลต่อปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครต่างกัน 
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ตำรำงที่ 11  แสดงการทดสอบความแปรปรวนและทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มี 
                 ผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรควบรวมใบอนุญำตท ำ

กำรประมงพำณิชย์ 
กำรควบรวมฯ/
ไม่ควบรวมฯ 

(�̅�) S.D. t Sig. (2- 
tailed) 

1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร ควบรวมฯ 3.70 .368 
3.630 .001* 

 ไม่ควบรวมฯ 3.30 .215 
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ ควบรวมฯ 3.35 .334 

-.604 .550 
 ไม่ควบรวมฯ 3.41 .267 
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ      
    3.1 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ท่ีมีต่อส่วนรวม 

ควบรวมฯ 
ไม่ควบรวมฯ 

4.20 
4.11 

.414 

.499 
.531 .600 

    3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ท่ีมีต่อตัวท่านเอง 

ควบรวมฯ 
ไม่ควบรวมฯ 

4.57 
4.11 

.295 

.300 
4.299 .000* 

    3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์ 

ควบรวมฯ 
ไม่ควบรวมฯ 

4.60 
4.70 

.431 

.368 
-.683 .500 

  
 จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
   1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ แบ่งเป็นข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อเสียของ
การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .550 .600
และ.500 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ แบ่งเป็นข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อเสียของ
การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ 
ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .001 และ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง    
มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

5. สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง

พาณิชย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 เป็นเจ้าของเรือที่มีขนาด 50-99.99 ตัน
กรอส จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และมีระยะเวลาประกอบอาชีพอยู่ในช่วง 31-40 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 กลุ่มที่มีการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 
15 คนเป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลากทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเรือที่ถูกควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลากท้ังหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 เจ้าของเรือที่ไม่ได้ท าการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 15 คน เรือที่ใช้
เครื่องมือประมงอวนล้อมจับทั้งหมด 15 คน 50 คิดเป็นร้อยละ 50 โดยไม่มีเรือที่ถูกควบรวมฯ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30 คนทั้งหมดมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ มีแหล่งที่มาของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้จาก เจ้าหน้าที่กรมประมงมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 โดยวิธีการที่ใช้ชี้แจงนโยบาย/มาตรการส่วนใหญ่จะใช้วิธีการการนัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงนโยบาย/มาตรการ การควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน มีการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนเจ้าของเรือที่ไม่ได้ท าการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์แต่
ละด้าน 

1. ด้านนโยบาย/มาตรการ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมด้านนโยบาย/
มาตรการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  
 3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน แบ่งออกได้เป็น 
  3.1 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวมภาพ
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
  3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเองภาพ
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
  3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
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 ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ เนื่องจาก เครื่องมือประมงบางประเภทไม่มีความจ าเป็นต้องได้วันท าการประมงเพ่ิม 
เพราะลักษณะของเครื่องมือประมงที่จ ากัดชนิดของสัตว์ ลักษณะการใช้งานวัสดุของเครื่องมือ 
ระยะเวลาในการออกท าการประมงเพียงพอต่อการออกท าการประมง 
  2. การควบรวมเรือแต่ละครั้งมีความเสี่ยง ที่เกิดจากเรือล าที่มีการตกลงจะท าการ
ควบรวมฯ ด้วยกัน แต่กลับน าเรือไปควบรวมกับเจ้าอื่น ท าให้เสียโอกาสในการควบรวมไปมีความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน เพราะการจะควบรวมเรือแต่ละล า มีค่าใช้จ่ายที่สูง เรือล าหนึ่ง ๆ มีมูลค่าหลักแสนไป
จนถึงหลักล้าน อีกทั้ง นโยบายบางประการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวประมง หากจะมี
การบังคับให้ใช้ตามกฎหมาย หรือมีแนวทางใหม่ที่ต้องการขอความร่วมมือ ควรค่อย ๆ ปรับ ไปเป็น
ล าดับ เพ่ือให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 
  3. ปัญหาแรงงาน โดยปัจจุบันมีกฎหมายเพ่ิมสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างบนเรือ ซึ่ง
บางครั้งได้สิทธิ์มากเกินไป ท าให้แรงงานมักจะย้ายที่ไปท างานที่อ่ืนโดยที่รับเงินจากนายจ้างไปแล้ว ท า
ให้เจ้าของเรือประมงเกิดความเสี่ยงที่จะสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังท าให้เสียแรงงานไป ซึ่ง
ปัจจุบันหาลูกเรือประมงยาก 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดระยอง* 

สาคริต นันทจิต† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 อายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุราชการต่ ากว่า 5 
ปี คิดเป็นร้อยละ 35 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55 
ระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระ
หนี้แล้ว เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน มีคิด
เป็นร้อยละ 90.5 และ เงินออมต่อเดือนมี คิดเป็นร้อยละ 70.1 

1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดระยอง ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) ค่านิยมทาง
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.86) 

2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 92.3 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน 4,001 -10,000 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.3 

3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก 
มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 (2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5 
แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 น้อยที่สุด คือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครจูงัหวัดระยอง” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
† นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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แหล่ง (3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ล าดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 น้อยที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองและ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการ
ครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้อง
ผ่อนช าระหนี้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อ
เดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 13.5 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า 
ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และน้อยที่สุด มี
ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.0 (6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป 
พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.8 

4) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.91) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.58) ด้านสังคมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.43) และด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.79) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง มี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู 
 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง

ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
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การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน
ทั้งสิ้น 797,507 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
144,875 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478,028 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ 
จ านวน 1,544 คน (รวมบุคลากรทุกประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และ
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สังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 24) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ , 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก    
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 
4) เพ่ือซื้อหุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จ าเป็นอื่น ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท      
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการช่วยเพ่ือนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบ
กู้สร้างผลก าไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ 
สกสค.นับหมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่หนักหน่วงอยู่แล้ว”  
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้     
ท าให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์ , 
2554) อีกทั้ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา         
วิยาภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ.  2559 
วิเคราะห์ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่
ส าคัญ อาทิ ผ่อนช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก , ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ , 
การศึกษาของบุตรหลาน, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับ
รายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ 
อาทิ พัฒนาการศึกษาเพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้
ชีวิต, อยากมีบ้านและรถราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพ่ือ
งานสังคมสังสรรค์, สร้างฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 
3) พฤติกรรม พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา , แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-
เครื่องประดับราคาแพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ี
น้อง, สร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นใช้รถก็จะท า
ให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ใช้จ่ายเกินตัวท าให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน 4) 
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี พ.ศ.  
2555 โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้
เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สิน
ครู และหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี พ.ศ. 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ซึ่งปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้
กู้ท่ีไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู  และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของครู และสาระท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ 
 

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดระยอง 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดระยอง โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน 
ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 3,668 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง, 2560) 
โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  

ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่

ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย     
โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) 
เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google Form) และทาง
ไปรษณีย ์พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดระยอง 
จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ (ที่
ท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) ซึ่ง
ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือศึกษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดระยอง และ แนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List)  ตอนที่ 2 เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  และตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
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 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดระยอง และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน  400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้ าหนัก 3 
ระดับน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test) 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/ Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean,X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 
 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 204 51.0 
   2) หญิง 196 49.0 
2. อำยุ   
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   153 38.3 
   2) 31- 40 ปี 141 35.3 
   3) 41-50 ป ี 80 20.0 
   4) 51 ปีข้ึนไป 26 6.5 
3. สถำนภำพ   
   1) โสด   220 55.0 
   2) สมรส 126 31.5 
   3) แยกกันอยู่  34 8.5 
   4) หย่าร้าง 20 5 
4. วุฒิกำรศึกษำ   
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 65 16.3 
   2) ปริญญาตร ี 274 68.5 
   3) ปริญญาโท    58 14.5 
   4) ปริญญาเอก 3 0.8 
5. ระดับเงินเดือน   
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  87 21.8 
   2) 15,001-20,000 บาท 153 38.3 
   3) 20,001-25,000 บาท 72 18.0 
   4) 25,001-30,000 บาท 42 10.5 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 48 11.5 
6. อำยุรำชกำร   
   1) ต่ ากว่า 5 ปี 140 35.0 
   2) 5 - 10 ปี 129 32.3 
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  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

   3) 11 - 15 ปี   66 16.5 
   4) 16 - 20 ปี 41 10.3 
   5) มากกว่า 20 ปี 24 6.0 
7. สถำนะทำงกำรเงิน   
   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 82 20.5 
   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 207 51.8 
   3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  111 27.8 
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน   
   1) ไม่มี 38 9.5 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
108 
54 
60 
42 
27 
71 

 
27.0 
13.5 
15.0 
10.5 
6.8 
18.8 

9. เงินออมต่อเดือน   
   1) ไม่มี     
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001-5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

118 
 

78 
156 
48 

29.9 
 

19.5 
39.0 
12.0 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 49 

2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.5 

3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 8.5 และมี
สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
68.5 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมา มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 อันดับที่ 3 ระดับ
เงินเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนมากกว่า 
30,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.5 

6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการมากกว่า 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.0 

7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี
เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมามีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.5 

8) รำยได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 90.5 ส่วนมากมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนต่ ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุดมี
รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.1  
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 12.0 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

   7.2.1 ค่านิยมที มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
   1) ค่านิยมทางวิชาการ 
    ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห นของข้าราชการครู ังหวัดระยอง ด้านค่านิยมทาง
วิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้  

ตารางที  2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ไดร้ับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรต ิ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าใหม้ีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

3.86 
3.80 
3.86 
3.92 
3.87 

1.092 
0.932 
0.955 
1.003 
0.978 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 0.992 มำก 
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   ากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.86) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
    ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห นของข้าราชการครู ังหวัดระยอง ด้านค่านิยมทาง
เศรษฐกิ มีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้ 

ตารางที  3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 
เช่ือว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนช้ันทางสังคม 

3.57 
 

3.72 
 

3.79 
 

3.77 
 

3.85 

1.001 
 

0.976 
 

0.987 
 

1.044 
 

0.992 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.74 1.000 มำก 

 
 ากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิ ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
(𝑥 ̅= 3.74) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   3) ค่านิยมทางสังคม  ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห นของข้าราชการครู ังหวัด
ระยอง ด้านค่านิยมทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้  

ตารางที  4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นท่ี
ยอมรับจากคนท่ัวไป 

3.74 
3.74 
3.87 

 

1.052 
1.082 
1.063 

 

มาก 
มาก 
มาก 
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4 
5 

มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝงูและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าใหม้ีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

3.83 
4.15 

1.063 
0.944 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 1.040 มำก 

 
 ากตารางที่  4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของ

ข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 3.86) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

7.2.2 พฤติกรรมที มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 

ตารางที  5    านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซ้ือสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 31 7.8 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - จักรยานยนต์  
          - คอมพิวเตอร์ 
          - เครื่องปรับอากาศ  
          - เครื่องซักผ้า  

369 
86 
96 
44 
21 
22 

92.2 
21.5 
24.0 
11.0 
5.3 
5.5 

2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 170 42.5 
   2) 4,001-10,000 บาท  179 44.8 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 51 12.8 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 281 70.3 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมยั 23 5.75 
   3) ผ่อนสบาย ไม่รูส้ึกว่าเสียเงินไม่มาก 50 12.5 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

11 
35 

2.75 
8.75 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 92.2 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 7.8  
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา 
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.8  
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ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากท่ีสุด คือ มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.3 
อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมา คือ เกรงว่าจะไม่
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพ่ือน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อย
ละ 2.75 

 ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 98 24.5 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000 บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
138 
39 
37 
36 
52 

 
34.5 
9.8 
9.3 
9.0 
13.0 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 118 29.5 
   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู  
          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

59 
7 
84 
47 
39 

14.8 
1.8 
21.1 
11.8 
9.8 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  113 28.3 
   2) มี   
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต ์
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

65 
23 
44 
11 
3 
3 
9 

16.3 
5.8 
11.0 
2.8 
0.8 
0.8 
2.3 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  115 28.8 
   2) มี   
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   
          - 5,001-10,000 บาท 
          - 10,001-15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

87 
86 
54 
57 

21.8 
21.5 
13.5 
14.3 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  109 27.3 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6 - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
138 
88 
12 
53 

 
34.5 
22.0 
3.0 
13.3 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 100 25.1 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 163 40.8 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 132 33.1 
  

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และ 
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 24.5 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 อันดับที่ 3 คือ 
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ 500,001-
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 14.8 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิด
เป็นร้อยละ 11.8 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 9.8 และแหล่งหนี้สินที่น้อยที่สุดคือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 11 อันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 และสาเหตุการเกิดหนี้สิน
น้อยที่สุดเท่ากันคือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง และ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 อันดับที่ 2 คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิด
เป็นร้อยละ 2.3 และอันดับที่ 3 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 2.8 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 5 ,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 อันดับที่  2 คือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 
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15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10 ,001-
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 

ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.5 อันดับที่ 2 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 

ส าหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 อันดับที่ 2 คือ รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 33.1 และอันดับที่ 3 
คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 25.1 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

3.22 
3.06 
3.00 
2.67 
2.62 

0.933 
0.964 
0.991 
1.065 
1.155 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.91 1.021 ปำนกลำง 

 
   จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 8  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน 

2.71 
2.55 

1.187 
1.203 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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3 
4 
5 

รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา 

2.55 
2.55 
2.57 

1.169 
1.137 
1.161 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.58 1.171 ปำนกลำง 

 
   จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบตัิงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 
ปฏิบัติงานมีข้อผดิพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.54 
2.43 
2.45 
2.40 
2.36 

1.184 
1.121 
1.200 
1.112 
1.064 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.43 1.136 น้อย 

  
   จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 

7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 10  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ูด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 

ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค

2.92 
3.07 
2.97 
2.97 

1.027 
1.141 
1.068 
1.146 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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5 

บริโภค 
อื่น ๆ 

 
3.03 

 
1.063 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.99 1.089 ปำนกลำง 

 
   จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวนข้าราชการครู
ทั้งหมด 3,668 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มูลเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทาง
สังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุการเป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือ
เป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตน
ยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงินที่
เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้
ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน แต่ในภาพรวมจ านวนข้าราชการครูเป็น
ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้
ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง” 
ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
  1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ระยอง ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4,850 คน  
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2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร 
Yamane ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 

แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google 
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้  

1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดระยอง 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 51 อายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 35 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55 ระดับ
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระหนี้
แล้ว เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็น
ร้อยละ 90.5 และ เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 70.1 

ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดระยอง ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74) 
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
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พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ92.3 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อ
เดือน 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 
70.3 

ค. สภำวะหนี้สิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ 
สรุปผลได้ดังนี้  

1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9 

2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิด
เป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง  

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ล าดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 น้อยที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองและ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการ
ครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล  

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือนต่ ากว่า 5 ,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิด
เป็นร้อยละ 13.5  

5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 3.0  

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.8 

ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ

หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.91) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.58) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.43) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.79) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  



 
 

673 
 

ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 

ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง   
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้าน รถยนต์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนช าระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากท่ีสุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการ
น าไปลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 
2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง  มีข้อเสนอแนะเชิง

ปฏิบัติดังนี้  
1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา

ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู

ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  

4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
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ปัจจัยทำงกำรตลำดทีม่ีผลตอ่กำรตดัสินใจบริโภคเครื่องดืม่กำแฟสด จำกร้ำน
คำเฟ่อเมซอน ในปั๊มน้ ำมัน ปตท. ในเขตอ ำเภอเมอืงอุบล จังหวัดอบุลรำชธำนี 

สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่อ
เมซอนในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
ปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
จากร้านคาเฟ่อเมซอนในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด คือ ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.39, S.D. = 0.494) รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (�̅� = 

4.30, S.D. = 0.515) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (�̅� = 4.24 , S.D. = 0.500) ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ (�̅� = 4.24, S.D. = 0.585) ปัจจัยด้านบุคลากร (�̅� = 4.18, S.D. = 0.547) 

ปัจจัยด้านราคา (�̅� = 4.07, S.D. = 0.665) และปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด (�̅� = 3.94, S.D. = 
0.749) ตามล าดับ ดังนั้นร้านคาเฟ่ อเมซอนควรมุ่งเน้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตามสื่อ
ออนไลน์ ให้ผู้บริโภคท่ีก าลังตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่อเมซอนได้ทราบ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจ เครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน  
 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันกาแฟได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนรุ่น

ใหม่ วัยท างาน และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เห็นได้จากยอดขายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสูงขึ้น
ทุกๆปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
โดยจะสังเกตได้จากในช่วงแรก ๆ ของการเปิดตัวร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีจ าหน่ายเฉพาะใน
                                                           
* นักศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: suangsuda.sri@gmail.com 
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สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ ๆ ที่มีลูกค้าเข้ามาเติมน้ ามันจ านวนมากเท่านั้นแต่ใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ ามัน ปตท.เกือบทุก
สาขา อีกทั้งยังประสบความส าเร็จจนถึงขั้นที่เริ่มมีการขยายการให้บริการไปยังห้างสรรพสินค้าและ
ตามแหล่งธุรกิจต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจะสามารถดูได้จากอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงปี 2554-2557 (ศิรประภา นพชัยยา, 2558) และปัจจุบันคาเฟ่ อเมซอน
ด าเนินกิจการภายใต้ ‘บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด(มหาชน)’ หรือ PTTOR โดยมี ปตท. 
ถือหุ้นใหญ่อยู่ และ PTTOR มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้น
ปีหน้า (2562) คาเฟ่ อเมซอนมีสาขาในประเทศกว่า 2,260 สาขา แบ่งเป็นสาขาในสถานีบริการ 
(ปั๊มน้ ามัน) 1,579 สาขา ร้านนอกปั๊มน้ ามัน ทั้งที่อยู่ในศูนย์การค้าและสแตนด์อโลน 682 สาขา 
นอกจากนี้ยังมีสาขาต่างประเทศอยู่อีกกว่า 140 สาขา อย่างไรก็ตาม คาเฟ่อเมซอนเป็นของ ปตท. 
เพียง 10% ที่เหลืออีก 90% อยู่ในรูปแบบของแฟรนไชส์ โดยมีการแสดงการเติบโตของร้านกาแฟ   
คาเฟ่ อเมซอน ในรอบ 5 ปี 

กระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากนิยมดื่มกาแฟส าเร็จ  มานิยม
ดื่มกาแฟสดคั่วบดที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ส าหรับ
การดื่มกาแฟมากข้ึน ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามันนั้นถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและรายได้ดีอีก
ธุรกิจหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่เข้ามาในสถานีบริการน้ ามันไม่ได้ต้องการเติมน้ ามัน
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้บริการอ่ืน ๆ ด้วย รวมทั้งใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งของผู้เดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อนระหว่างทาง เป็นการเพ่ิมความสดชื่นให้กับ
ร่างกาย ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า นอกจากนั้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคใหม่
มักจะใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่พบปะ พูดคุย สังสรรค์ หรือกระท่ังบางครั้งใช้เป็นสถานที่ท างาน  
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจ บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดจากร้านคา

เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี  
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคา

เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ

สด จากรา้นคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
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2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 

2.6 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 

2.7 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 

2.8 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ บริโภคเครื่องกาแฟสดดื่มจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั้มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี  ท าให้ผู้วิจัย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือให้เป็นแนวทาง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง  ๆ ใน
ด้านของตัวแปรอิสระ ที่ศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เครื่องดื่มกาแฟสด 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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       ตัวแปรอิสระ (Independent)                 ตัวแปรตำม (Dependent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. วิธีกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี มี
อยู่ประมาณ 222,610 คน (ข้อมูลประชากรล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไว้กับทางร้าน และ ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ Google Docs มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา
โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย  (Independent Samples T-test) และ  การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation Analysis)   
 
 

ปัจจยัด้านสถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมทางการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ลักษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการให้บริการ 

กำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม

กำแฟสด 
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5. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
          5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกำแฟสด 

สมมุติฐานที่ 1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
      สมมุติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
      สมมุติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
     สมมุติฐานที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
สด 
  

  5.2 ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กำแฟสด 

สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
สด 

สมมุติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 

สมมุติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 

 
6. ผลกำรศึกษำ 
 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่ 
อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาได้น าเสนอใน
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รูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

6.1 แสดงจ ำนวน ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
138 
282 

 
33 
67 

รวม 420 100 
2. อำย ุ
   ต่ ากว่า 20 ปี  
   21 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 

 
39 
214 
80 
45 
42 

 
9 
51 
19 
11 
10 

รวม 420 100 

3. ระดับกำรศึกษำ 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตร ี
   สูงกว่าปริญญาตร ี

 
6 

142 
74 

 
2.7 
64.0 
33.3 

รวม 420 100 
4. อำชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
   พนักงานเอกชน  
   ธุรกิจส่วนตัว 
   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   รับจ้างท่ัวไป 
   อื่น ๆ 

 
69 
128 
100 
99 
21 
3 

 
16 
30 
24 
24 
5 
1 

รวม 420 100 
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท 
   40,001 – 50,000 บาท 
   มากกว่า 50,001 บาท 

 
167 
144 
49 
20 
40 

 
40 
34 
12 
5 
10 

รวม 420 100 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 183 คน ร้อย
ละ 33 เพศหญิง จ านวน 282 ร้อยละ 67 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 21–30 ปี ร้อยละ51 จ านวน 214 
คน ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 19 จ านวน 80 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 11 จ านวน 45 คน ช่วง
อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ10 จ านวน 42 คน และ ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ9 จ านวน 39 
คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56 จ านวน 236 คน ระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 25 จ านวน 106 คน ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 15 จ านวน 65 คน และระดับสูงกว่า
ปริญญาโท ร้อยละ 3 จ านวน 3 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 30 จ านวน 128 คน อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24 จ านวน 100 คน อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24 จ านวน 
100 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 16 จ านวน 69 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5 จ านวน 21 
คน และ อาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 1 จ านวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 20,000 
บาท ร้อยละ 40 จ านวน 167 คน รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 34 จ านวน 144 คน รายได้ 
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12 จ านวน 49 คน รายได้ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 10 
จ านวน 40 คน และ รายได้ 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 5 จ านงน 20 คน 

6.2 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของปัจจัย
ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ 
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ ์ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. ตรา คาเฟ่ อเมซอน มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
2. กาแฟมีคุณภาพและรสชาติดี 
3. กาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 
4. คุณภาพของกาแฟที่จ าหน่ายในร้านมีความสดใหม่ 
5. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด 
6. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม 

420 
 

420 
420 
420 
420 
420 

4.55 
 

4.11 
4.27 
4.17 
4.34 
4.38 

0.959 
 

0.733 
0.674 
0.686 
0.615 
0.653 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวม 420 4.30 0.515 เห็นด้วยมำกที่สุด 

 

 เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ตรา คาเฟ่อเมซอน มี

ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 

4.55) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.38) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด มีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.34) กาแฟมีให้เลือกหลากหลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่
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ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) คุณภาพของกาแฟที่จ าหน่ายในร้าน ระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) และ กาแฟมีคุณภาพและรสชาติดี ระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11) ตามล าดับ 

ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้ำนรำคำ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. ราคากาแฟเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของ
สินค้า 
2. ราคากาแฟเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า 
3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่น ๆ 

420 
 

420 
420 

4.14 
 

4.17 
3.90 

0.676 
 

0.707 
0.851 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 420 4.07 0.665 เห็นด้วยมำก 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ราคากาแฟเหมาะสมกับ
ปริมาณของสินค้า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ ราคา
กาแฟเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของสินค้า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.14) และราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอ่ืน ๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล าดับ 

ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหนำ่ย n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. สถานท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการไปใช้บริการ 
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
3. ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย 
4. มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ 

420 
420 
420 
420 

4.48 
4.26 
4.43 
4.40 

0.559 
0.617 
0.851 
0.642 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวม 420 4.39 0.494 เห็นด้วยมำกที่สุด 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ สถานที่ตั้ง
ที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.48) 
รองลงมาคือ ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.43) มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
และ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) ตามล าดับ 
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด 
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ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง 
2. มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 
3. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่ าเสมอ  เช่น 
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

420 
420 
420 

3.99 
3.93 
3.90 

0.839 
0.808 
0.821 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 420 3.94 0.749 เห็นด้วยมำก 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การโฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) 
รองลงมาคือ มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.93) และ การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่ าเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล าดับ 

ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย  
2. พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี  
3. พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง
แม่นย า 
4. พนั กงานมี บุ คลิ กภาพที่ ดี และแต่ งกายอย่ าง
เหมาะสม 
5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี 

420 
420 
420 

 
420 

 
420 

4.15 
4.12 
4.15 

 
4.28 

 
4.18 

0.630 
0.688 
0.607 

 
0.623 

 
0.668 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 
เห็นด้วยมาก 

รวม 420 4.18 0.547 เห็นด้วยมำก 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากร ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี
และแต่งกายอย่างเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) 
รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย กับพนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว
และถูกต้องแม่นย า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และ พนักงานยิ้ม
แย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) 
ตามล าดับ 

ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
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ปัจจัยด้ำนลักษณะกำยภำพ n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. การติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจน  
2. เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้านสะอาด  
3. การตกแต่งร้านสวยงาม และมีบรรยากาศที่น่านั่ง 
4. มีที่นั่งที่สะดวก และเพียงพอต่อความต้องการ 
5. มีบริการด้านอ่ืน ๆ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

420 
420 
420 
420 
420 

4.35 
4.30 
4.32 
4.17 
4.07 

0.593 
0.578 
0.659 
0.679 
0.872 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 420 4.24 0.500 เห็นด้วยมำกที่สุด 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การติดป้าย
บอกราคาที่ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาคือ 
การตกแต่งร้านสวยงาม และมีบรรยากาศที่น่านั่ง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.32) เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้านสะอาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30) มีที่นั่งที่สะดวก และเพียงพอต่อความต้องการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) และ มีบริการด้านอ่ืน ๆ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) ตามล าดับ 

ด้านที่ 7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. มีความรวดเร็วในการบริการลูกค้า  
2. การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง  
3. การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ  

420 
420 
420 

4.19 
4.28 
4.25 

0.650 
0.645 
0.671 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวม 420 4.24 0.585 เห็นด้วยมำกที่สุด 

 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ถูกต้อง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) 
รองลงมาคือ การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และ มีความรวดเร็วในการบริการลูกค้า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ตามล าดับ 
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รวมทุกด้าน 
ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดรวมทุกด้ำน n �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
6. ปัจจัยด้านลักาณะกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

420 
420 
420 
420 
420 
420 
420 

4.30 
4.07 
4.39 
3.94 
4.18 
4.24 
4.24 

0.515 
0.665 
0.474 
0.749 
0.547 
0.500 
0.585 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวม 420 4.19 0.458 เห็นด้วยมำกที่สุด 

 
จากตารางเมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เห็นด้วยมากท่ีสุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) 
ปัจจัยด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.18) ปัจจัยด้าน
ราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และ ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ตามล าดับ 
 

7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 จากการศึกษาเรื่อง “เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 12 สมมติฐาน เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ
หาค่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสมประวิทธ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความ
สอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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7.1 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมลักษณะ
ประชำกรศำสตร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) �̅� S.D.  

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
138 
282 

 
4.16 
4.25 

 
0.699 
0.544 

      t = 1.339 p-value = 0.220 

รวม 420 4.21 0.526  
2. อำย ุ
   ต่ ากว่า 20 ปี  
   21 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   40 - 50 ปี 
   มากกว่า 46 ปีข้ึนไป 

 
39 
214 
80 
45 
42 

 
4.01 
4.23 
4.31 
4.22 
4.13 

 
0.488 
0.664 
0.556 
0.352 
0.583 

F = 2.873 p-value = 0.023 

รวม 420 4.22 0.600  
3. ระดับกำรศึกษำ 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท 

 
65 
236 
106 
13 

 
4.40 
4.21 
4.15 
4.08 

 
0.481 
0.660 
0.532 
0.291 

F = 2.873 p-value = 0.041 

รวม 420 4.23 0.518  
4. อำชีพ 
   นักศึกษา  
   พนักงานบริษัท 
   ธุรกิจส่วนตัว 
   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   รับจ้างท่ัวไป 
   อื่น ๆ 

 
69 
128 
100 
99 
21 
3 

 
4.32 
4.25 
4.12 
4.27 
3.97 
4.50 

 
0.519 
0.584 
0.721 
0.541 
0.520 
0.217 

      F = 2.004 p-value = 0.077 

รวม 420 4.23 0.600  
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท 
   40,001 – 50,000 บาท 
   50,001 บาทขึ้นไป 

 
167 
144 
49 
20 
40 

 
4.19 
4.32 
4.28 
4.33 
3.86 

 
0.675 
0.524 
0.513 
0.375 
0.591 

      F = 5.019 p-value = 0.001 

รวม 420 4.23 0.600  
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จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศที่ไม่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 1.339, Sig. = 0.220) หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 2.837, Sig. = 0.023) หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เครื่องดื่มกาแฟสด  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (F = 2.783, Sig. = 0.041) 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพไม่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (F = 2.004, Sig. = 0.077) 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 5.019, Sig. = 
0.001) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด  

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด กำรตัดสินใจบริโภค 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

.680** 

.467** 

.448** 

.633** 

.655** 

.648** 

.467** 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

หมำยเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 9-12 ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
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ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

8. อภิปรำยผล 
 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละ
ด้านได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การดา เสือจ าศีล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
รสชาติกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟมากที่สุด สอดคล้องกับ
วารุณี ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั้มน้ ามัน 
ปตท. พบว่านอกจากรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ แล้ว ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับความ
สม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเครื่องดื่มมากเช่นกัน และยังให้ความส าคัญกับความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายภายในร้านและคุณภาพของกาแฟที่จ าหน่ายอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวรรณ ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพ่ึ งพอใจใน
คุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และคุณค่าที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในด้านของ รสชาติและความหอมของกาแฟมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ 
ความหลากหลายของเมนู เครื่องดื่มกาแฟ มีกาแฟสูตรเฉพาะที่แตกต่างจากร้านอ่ืนและภาพลักษณ์/
ความมีชื่อเสียงของร้านโดยให้ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งคล้ายกับ พิริยะ วิจักขณาพันธ์ (2543) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มลูกค้าให้ความส าคัญกับรสชาติของกาแฟเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาจะเป็นรายการเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลาย และการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของร้านกาแฟ
ตามล าดับ นอกจากนี้ รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน (2555) พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องรสชาติ
ของ กาแฟเป็นอันดับแรก รองลงมา คือคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภรรณ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
เครื่องดื่มอ่ืนที่ไม่ใช่กาแฟ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม และความหลากหลายของชนิดกาแฟ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา กานดา เสือจ าศีล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การติดป้ายราคาบอกชัดเจนส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยมีปัจจัยที่รองลงมาคือราคาเหมาะสม
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กับคุณภาพและมีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี 
ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่แอร์
พอร์ต ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
ที่ส าคัญที่สุด คือ มีการติดป้ายราคาบอกผู้บริโภคอย่างชัดเจน รองลงมา คือ ราคาของกาแฟและ
เครื่องดื่มอ่ืนๆ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยไปในทิศทางเดียวกันกับ  ประวิน แสงศรัณย์ (2550) 
ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องราคาต่อแก้วไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่นเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือราคา ต่อแก้วที่เหมาะสม และคิดราคาพิเศษส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกตามล าดับ เช่นเดียวกับ 
ภมร พงษ์ศักดิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาดที่
ส่งผลต่อความม่ันใจ และความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค  สอดคล้อง
กับของ ภมร พงษ์ศักดิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์
การตลาดที่ส่งผลต่อความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค : กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับส่งผลต่อต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับ เมธี มณีงาม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ โดย
ให้ความส าคัญกับราคา เนื่องจากราคากาแฟต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การดา เสือจ าศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เข้าใช่บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่านอกจากผู้บริโภคจะให้
ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งของร้านกาแฟที่หาง่าย และสะดวกต่อการเดินทางแล้ว ผู้บริโภคยังให้
ความส าคัญกับร้านกาแฟที่มีสาขามากเพียงพออีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ แคทรียา ปันทะนะ และคณะ 
(2557) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสดใน เขตอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าการ
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ มีความสอดคล้องกับวิจัยของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ และ เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก โดยหากพิจารณา
ในปัจจัยย่อยจะพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่างมากกับเรื่องของสถานที่ตั้ง ที่สะดวกต่อการไปใช้
บริการรองลงมา คือ เรื่องของบรรยากาศในร้านชวนให้ดื่มกาแฟเป็นอันดับที่สอง และณัฐปภัสร์  ศิร
บุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการ 17 เลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า 
ปัจจัยสามอันดับแรกที่ ผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ สถานที่ตั้งร้าน
อยู่ในท าเลที่สามารถหา ได้ง่ายเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ และ
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ระยะเวลาเปิดปิดร้านมีความเหมาะสม ตามล าดับ และวิจัยของ เมธี มณีงาม (2556) พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ให้ความส าคัญกับสถานที่ในด้านบรรยากาศของร้าน 
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การบริโภคกาแฟจากร้านสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ สอดคล้องกับ รัตนากร สิทธิโภคิน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟวาวี ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคให้ 
ความส าคัญในเรื่องของท าเลที่ตั้งของร้านสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด แคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) การศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดโปรโมชั่นที่
หลากหลาย เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด สอดคล้องกับ เมธี มณีงาม (2556) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ เนื่องจากมีโปรโมชั่นต่างๆ ให้ผู้บริโภคเลือกมากมาย 
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การบริโภคกาแฟจากร้านสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนั้นของ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ในศูนย์การค้าพลาซ่า
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น
โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น รองลงมาคือ มีการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือรับส่วนลดและการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีความสอดคล้องกับของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ 
(2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้าน
กาแฟในเขตชิดลมกรุงเทพมหานครยังพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ
เป็นดับแรก อันดับสองคือมีการแจกของแถม และอันดับสามคือมีบัตรใช้ในการสะสมแต้ม นอกจากนี้
วิจัยของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและ เบ
เกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพบว่า การจัดเครื่องดื่มกาแฟและ ของว่าง
เป็นเซ็ตราคาพิเศษ เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือการมีสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความชัดเจนและการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขต 
บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับของ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค
กาแฟของร้านกาแฟ อเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน้ ามัน ปตท. หจก. ฐา
นิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ ามันบางจากพระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ การท า
บัตรสมาชิกเพ่ือรับส่วนลดมากท่ีสุด รองลงมาคือเรื่องการใช้คูปองสะสมแต้มส าหรับแลกสินค้าหรือลด
ราคา และการแจกของแถมเป็นอันดับสุดท้าย 

ปัจจัยด้านบุคลากร กานดา เสือจ าศีล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านความ



 
 

694 
 

กระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี เช่นเดียวกันกับ ขนิษฐา ยะหัตตะ (2556) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่าง
มากกับมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกรองลงมาคือการเอาใจใส่และบริการ
ลูกค้าของพนักงาน บุคลิกภาพของพนักงาน และความรู้ความ เข้าใจในตัวสินค้าของพนักงาน
ตามล าดับสอดคล้องกับ แคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) ศึกษารายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในปัจจัยของ 
พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ รองลงมาคือการแต่งกายและความสะอาดของพนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของพนักงาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความพร้อม  
ตลอดเวลาในการให้บริการ ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับ ณัฐพล อุปนิสัย และศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ 
(2555) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญใน
เรื่องพนักงานแต่งกายสุภาพสะอาดและมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือการใช้ค าพูดสุภาพกับลูกค้า ซึ่ง
การบริการถือเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  และอยากที่จะ
กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป สอดคล้องกับ ธีรยา สุขยอด (2551) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการและ  พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการร้านกาแฟระดับบนใน
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าว ว่า การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด และดูดี มีระดับความส าคัญมากที่สุด ใน
การด าเนินธุรกิจบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ที่พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับมารยาทและ
มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือพนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็ม
ใจในการให้บริการเป็นอันดับสอง และอันดับสามคือพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีวิจัยของ เมธี มณีงาม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟ โดยวัดจากความสุภาพและความเป็นกันเองของพนักงาน 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ งานวิจัยของกมลรัตน์ โรจนเรืองรัตน์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยม บนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับทางกายภาพของร้านกาแฟที่ต้องมีความสะอาดในระดับมากที่สุด 
ร้านต้องมีความกว้างขวาง และมีป้ายแสดงราคาที่เห็นชัด มีความสอดคล้องกับ กานดา เสือจ าศีล 
(2555) ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่างมากกับการตกแต่งร้านที่ ทันสมัย มีป้าย
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หน้าร้านเห็นเด่นชัด รองลงมาคือบรรยากาศของร้านที่เป็นกันเอง การจัดวางที่นั่งด้าน  ในและด้าน
นอกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีหนังสือพิมพ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า ตามล าดับ มี
ความสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
บริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเม
ซอน ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องของภายในร้านสวยงาม 
และมีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความส าคัญกับการตกแต่งหน้าร้านที่ทันสมัย มีความสะอาด 
สวยงาม มีสวนหย่อมและมีที่นั่งที่ สะดวกสบาย ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟเท่ากัน อันดับถัดมา 
คือให้ความส าคัญกับการจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ีและอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ สอดคล้องกับ พัชริวรรณ จีนคง 
(2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาล  ต าบลทับคล้อ 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นการน าเสนอให้ลูกค้าเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การตบแต่งร้าน ความ
สะอาดของร้าน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ มีป้ายร้านโดดเด่นสะดุดตา หรือเป็นเฟรนไชส์ที่
เป็นที่รู้จัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว  (2554) จากการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟที่ให้บริการบนสถานี
รถไฟฟ้า บีทีเอส พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องของ ป้ายชื่อร้านที่สามารถมองเห็นได้ง่ายมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดโดยรอบของร้าน และการจัดเรียงอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ส่วนเรื่อง
พ้ืนที่ ส าหรับให้ลูกค้ายืนรอเครื่องดื่มนั้นผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น และ
การศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ใช้บริการร้านกาแฟในถนนนิมมาน
เหมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ของ สุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับ เรื่องความสะอาดของร้านและบริเวณร้าน การประดับตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม 
สร้างความเป็น เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจ า รวมถึงการสร้างบรรยากาศในร้านที่เป็นกันเอง และ
มีการจัดสรร พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้าที่มาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ ลูกค้าที่มาอ่าน
หนังสือ หรือลูกค้าท่ีมานั่งท างานในร้านกาแฟ เป็นต้น 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน้ามันบริเวณเลียบ
ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ระบบการช าระเงินที่รวดเร็วและ
ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค คล้ายกับ 
กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามร้าน
กาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน ผลการวิจัยพบว่า ความรวดเร็วในการชงกาแฟ
และความรวดเร็วในการช าระเงินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยม
บน ถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานสอดคล้องกับแคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) ศึกษา
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  พบว่า 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสด ในเขตอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การให้บริการ ด้วย
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ความถูกต้องแม่นย า และมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด  
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการบริการ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ การต้อนรับของ  
พนักงานที่มีอัธยาศัยไมตรี ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับของ ธีชาภรณ์  ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและ เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่างมากกับความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 
รองลงมาคือการเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน และอันดับที่สามคือการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นย า 
และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด เช่นเดียวกับของ พร
พิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความส าคัญอย่างมากกับการรับช าระ
เงินได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ20 การต้อนรับลูกค้า การรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และ
การให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับของ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ 
(2554) ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผล
ต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิลกรณีศึกษาสถานีบริการน้ ามัน ปตท. 
หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ ามันบางจากพระราม 3  พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
อย่างมากกับการสั่งซื้อและการช าระเงินที่มีความถูกต้อง อันดับรองลงมาผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับ
การต้อนรับลูกค้าและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามล าดับ ของร้านกาแฟที่ให้บริการบน
สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสของ ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในเรื่องการได้รับเครื่องดื่มถูกต้องตรงตามที่สั่งมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการชง
เครื่องดื่มมีความรวดเร็ว และการทวนรายการเครื่องดื่มที่สั่ง ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ใช้บริการร้านกาแฟ  ในถนนนิมมานเหมินทร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ของ สุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
เรื่องระบบการช าระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว ความถูกต้องในการส่งมอบ สินค้า และความรวดเร็วใน
การให้บริการเป็นอันดับแรก 
 

9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจับเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด 
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยที่
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเลือกปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ ายเป็นอันดับ
ความส าคัญแรกในการตัดสินใจบริโภค โดย ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ควรมีการขยาย
สาขารองรับลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของตลาดร้านกาแฟสดที่โตขึ้นเรื่อยใน
ทุก ๆ ปี ถึงแม้ว่าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะมีสาขามากอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่หากมีการเปิดใน
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ปั๊มน้ ามัน ปตท. เพ่ิมขึ้น ก็ควรมีการเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอนเพ่ิมตามไปด้วย เพ่ือไม่ให้เสียโอกาส
ทางการขายอีกทาง โดยพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อแวะเติมน้ ามัน หรือล้างรถในสถานีบริการน ้า
มัน ก็มักจะต้องหาที่ส าหรับนั่งพัก ในส่วนของที่จอดรถ ในร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน บางสาขาจะ
เห็นได้ว่า มีที่จอดรถไม่ เพียงพอ  หรืออาจจะมีลูกค้ามาจอดรถเพ่ือที่จะไปซื้อสินค้าร้าน อ่ืน 
เพราะฉะนั้นทางคาเฟ่ อเมซอน ควรมีหาที่จอดเพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีจอดได้เพียงพอ และให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอก ในปั๊มน้ ามัน ปตท. ในเส้นทางที่มีการจราจรมากหรือเส้นทางสายหลัก 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีเป็นกลุ่มคนท างานด้วย  

นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริโภคเลือกปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน 
ปตท. ควรน าเสนอกาแฟที่มีคุณภาพมีความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟ โดยมีการสุ่มตรวจสอบเมล็ดกาแฟ
ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการชงกาแฟอย่างสม่ าเสมอและในส่วนความสะอาดของผลิตภัณฑ์นั้น  ควรมี
เจ้าหน้าที่มาท าความสะอาดเครื่องชงอยู่เสมอ และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น นม 
น้ าแข็ง และภาชนะ ให้มีความสะอาด รวมถึงพนักงานเองก็ควรที่จะมีการ ตรวจเช็คเครื่องชง และ
ภาชนะต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตัวให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเวลาชงกาแฟจะต้องสะอาด ปลอดภัย 
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในกาแฟ ซึ่งหากผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีของ
แบรนด์คาเฟ่ อเมซอนเป็นอย่างมาก 
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กำรก ำหนดพฤติกรรมบ่งช้ีของโมเดลสมรรถนะหลัก ส ำหรับพนักงำนระดับ
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์    

ประเทศไทย จ ำกัด 

สิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์* 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือค้นคว้าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมส าหรับ
พฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) 
สายงานบริหารในอนาคตและเพ่ิอการปรับปรุงระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผู้บริหารที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทในอนาคตโดยวัฏจักรของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
และอยู่รอดของธุรกิจด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อจ านวนการผลิต 
คุณภาพ และต้นทุนที่แข่งขันได้ ตลอดจนมีเครือข่ายผู้แทนจ าหน่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งการประสบ
ความส าเร็จนั้น ปัจจัยส าคัญของบริษัทประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่ สายงานการผลิต 
และสายงานด้านการตลาด แต่ในทศวรรษหน้าบริบทสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกภูมิภาคของโลกหลายประการ จะกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก 
ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นั้น สายงานบริหารล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
บริหารความเปลี่ยนแปลง ที่จ าเป็นต้องใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะ หลายประการในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้รักษาความเป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้า โดยผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในสายงานบริหารฯ (ในอนาคต) นั้นได้รับความคาดหวังให้แสดง
พฤติกรรมสอดคล้องกับบริบทนี้ เพ่ือสนับสนุนสายงานการผลิต และ สายงานการตลาด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นั้นจะมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และจ าเป็นต้องเฟ้นหา บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัท มาด ารงต าแหน่งดังกล่าวในอนาคต มากไปกว่านั้น
ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ให้มีสมรรถนะ
สามารถก้าวขึ้นมาในต าแหน่งดังกล่าวอย่างไม่ขาดแคลน ถึงแม้บริษัทจะมีการจัดท าโมเดลสมรรถนะ
ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยเป็นโมเดลประเภท สมรรถนะหลัก (Core Competency) แต่หาก
พิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าโมเดลอีกประเภทหนึ่งที่บริษัทควรน ามาปรับใช้คือ โมเดลสมรรถนะ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: taprajun@hotmail.com 
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เฉพาะด้าน (Functional Competency Model) อย่างไรก็ดีแม้ตัวโมเดลประเภท สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) เอง องค์ประกอบบางประการมีไม่ครบสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเร่งด่วนใน
เรื่องต่อไปนี้คือ พฤติกรรมบ่งชี้ (Key Behavioral Indicators: KBI)  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยเฉพาะสายงานบริหารมีความส าคัญ ในการน าและสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทใน
อนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือมากเพียงพอ ผู้ศึกษาวิจัยจึง
เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ในการสื่อสารความคาดหวังระหว่างบริษัทกับบุคคลากรระดับสูง และเป็น
ปัญหาที่มีความเกี่ยวพันไปยังระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรื่องดังกล่าวจ าเป็นที่ต้อง
ได้รับการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ปรึกษาหารือในลักษณะ
เชิงลึก (In-depth) และแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้
เพ่ือก าหนดความพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร
โดยมีกลุ่ มประชากร 3 กลุ่ ม  ได้ แก่  คณ ะผู้บ ริหารระดับสู งของบริษัทในระดับ  Regional 
Headquarter (Singapore) ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล จ านวน 3 
ท่าน คือ คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และโดยอ้อม จ านวน 11 ท่าน ตลอดจนผู้ประสานงานระดับสูงชาวญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย จ านวน 
3 ท่านผลการศึกษามีดังนี้โดยลักษณะ KBI ที่เป็นความคาดหวังแบบ สามัญลักษณะ ไม่ว่าจะถามกลุ่ม
สัมภาษณ์ใด ได้แก่ผลสรุปด้านล่าง คือ 1) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาท
ภายนอกบริษัทมากขึ้น โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับภารกิจที่ไม่ทับซ้อนกับบางต าแหน่งในเรื่องการ
บริหารจัดการภายใน 2) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาทในการสร้าง
เครือข่าย ภาพลักษณ์ อิทธิพล ตลอดจนความสัมพันธ์ กับองค์การ ภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ 3) 
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับโอกาสในการ คิดค้น หาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และ
แหล่งรายได้ ตลอดจนน าเสนอนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ เพ่ือเตรียมพร้อมและพาธุรกิจสู่ New S-
Curve Model 4) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถที่จะใช้พลังของ เครือข่าย 
ความสัมพันธ์ ที่ถูกต้องจากภายนอก มาช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจ ภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 5) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จ าเป็นต้องมีแนวคิดสร้างผู้สืบทอด 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเล็งเห็นผลได้ และ 6) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารงานได้เป็นอย่างดีผลของการศึกษานี้จึงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคล 
หรือ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง เพียงแต่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการวางโมเดล
สมรรถนะที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในเรื่อง KBI ที่ท าให้บุคคลากร อาจไม่ทราบถึงความคาดหวังของ
บริษัทที่มีต่อตน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเพียงการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ คงไม่เพียงพอและไม่
เป็นมาตรฐาน การก าหนด KBI ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารนั้น คงเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่ จะน ามาถ่ายทอด และน าไปใช้กับทุกต าแหน่งหน้าที่ที่ ส าคัญของบริษัทเพ่ือไม่ ให้  Core 
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Competency ที่มีความเป็นอุดมคติและตีความได้กว้างขวางไร้ขอบเขต ในปัจจุบันสร้างความไม่
สอดคล้องให้กับพนักงานและองค์กร เช่น การจ้างงาน การพัฒนา การประเมินผล การปรับเลื่อน
ต าแหน่ง และการพิจารณารางวัลต่าง ๆ ซึ่งผู้ศึกษาจะน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนงานและ
จัดการโครงสร้างที่กล่าวไปข้างต้น ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและได้มาซึ่งพนักงานในและต าแหน่งที่
องค์การคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
ค ำส ำคัญ: สมรรถนะ KBI โตโยต้า 

1. บทน ำ 
กลางทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จและอยู่

รอดของธุรกิจด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อจ านวนการผลิต คุณภาพ 
และต้นทุนที่แข่งขันได้ ตลอดจนมีเครือข่ายผู้แทนจ าหน่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งการประสบความส าเร็จนั้น 
ปัจจัยส าคัญของบริษัทประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่สายงานการผลิต และสายงานด้าน
การตลาด แต่ในทศวรรษหน้าบริบทสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทุกภูมิภาคของโลกหลายประจะกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีต่อรถยนต์ (Customer Behavior Change) 
2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) 
3) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และสังคมผู้สูงอายุ (Demography and Aging 

Society) 
4) ความต้องการการซื้อรถยนต์ของเพศหญิงที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (She Economy) 
5) การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment, CO2 Emission, Euro Standard) 
6) ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีข้ึน (Effectiveness of Mass Transit) 
7) การขยายตัวของเมือง และ การลดลงของภาคเกษตรกรรม (Metropolitan expansion 

and Agriculture Sector Scale down) 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง 7 ประการข้างต้นนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงานบริหารที่
จ าเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือรองรับ และสนับสนุน สายงานการผลิต และการตลาดให้สามารถ
ปรับตัวและแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้ 
 ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นั้น สายงานบริหารล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การบริหารความเปลี่ยนแปลง ที่จ าเป็นต้องใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะ หลายประการใน
การขับเคลื่อนองค์การให้รักษาความเป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้า โดย
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ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในสายงานบริหารฯ (ในอนาคต) นั้น ได้รับความคาดหวังให้
แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับบริบทนี้ เพ่ือสนับสนุนสายงานการผลิตและสายงานการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารนั้นจะ
มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และจ าเป็นต้องเฟ้นหาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัท มาด ารงต าแหน่งดังกล่าวในอนาคต มากไปกว่านั้นยังมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ให้มีสมรรถนะสามารถ
ก้าวขึ้นมาในต าแหน่งดังกล่าวอย่างไม่ขาดแคลน ถึงแม้บริษัทจะมีการจัดท าโมเดลสมรรถนะให้กับ
พนักงานทุกระดับ โดยเป็นโมเดลประเภท สมรรถนะหลัก (Core Competency) แต่หากพิจารณา
โดยละเอียดจะพบว่าโมเดลอีกประเภทหนึ่งที่บริษัทควรน ามาปรับใช้คือ โมเดลสมรรถนะเฉพาะด้าน 
(Functional Competency Model) อย่างไรก็ดีแม้ตั วโมเดลประเภทสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) เอง องค์ประกอบบางประการมีไม่ครบสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเร่งด่วนในเรื่อง
ต่อไปนี้คือ พฤติกรรมบ่งชี้ (Key Behavioral Indicators: KBI)  

สาเหตุที่บริษัทเร่งให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ส าหรับผู้บริหารต าแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นล าดับแรก เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการดังต่อไปนี้ 

1) เกิดความทับซ้อนและช่องโหว่ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างต าแหน่งของ
ผู้บริหารระดับสูงในบริษัท  

2) บริษัทมีความจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง อันจ าเป็นต้องระบุพฤติกรรมที่
คาดหวังอย่างชัดเจนและวัดได้ เป็นรูปธรรม เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้รักษาความเป็ นผู้น า
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้า 

3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ าเป็นต้องบูรณาการระบบ พัฒนา สรรหา ประเมิน เลื่อนต าแหน่ง 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ ที่บริษัทคาดหวังด้วย 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยเฉพาะสายงานบริหารมีความส าคัญ ในการน าและสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทใน
อนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือมากเพียงพอ ผู้ศึกษาวิจัยจึง
เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ในการสื่อสารความคาดหวังระหว่างบริษัทกับบุคคลากรระดับสูง และเป็น
ปัญหาที่มีความเกี่ยวพันไปยังระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรื่องดังกล่าวจ าเป็นที่ต้อง
ได้รับการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือค้นคว้าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมส าหรับพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) สายงานบริหารในอนาคต  
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2.2 เพ่ิอการปรับปรุงระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทในอนาคต 

 

3. วิธีกำรศึกษำ 
3.1 วิธีกำรศึกษำกรณี (In Depth–Semi Structure Interview) 
วิธีการที่ใช้ในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษา เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในอนาคตของ

บริษัท กับความสัมพันธ์ของ KBI ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร เพ่ือ
ออกแบบการสัมภาษณ์ โดยมีการเตรียมพร้อมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ คือ 

3.1.1 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันก าหนดเนื้อหาและโครงสร้างการสนทนา 
3.2.2 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และท าความเข้าใจพ้ืนฐาน 

และเจตคติของบุคคลผู้ให้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์บนขอบเขตที่ต่างมิติกันตามกลุ่ม
ประสบการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ต่อความคาดหวังถึง KBI ในอนาคตของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารในอนาคต 

3.3.3 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันทบทวนค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสัมภาษณ์เพียงใด และร่วมหาวิธีการที่จะชี้ชวนให้ผู้ตอบค าถาม
เปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ 
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4. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงำนระดับรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ปรึกษาหารือในลักษณะเชิงลึก (In-depth) และแบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือก าหนดความพฤติกรรม
บ่งชี้  (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารในอนาคต ที่บริษัท
จ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มประชากร
ดังต่อไปนี้ 

ก ) ค ณ ะผู้ บ ริ ห า ร ระดั บ สู งข อ งบ ริ ษั ท ใน ระดั บ  Regional Headquarter 
(Singapore) ที่มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล จ านวน 3 ท่าน 

ข) คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม จ านวน 11 ท่าน 

ค) ผู้ประสานงานระดับสูงชาวญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน 

กลุ่มที ่ กลุ่มผู้ให้ข้อมลู จ ำนวน 
(คน) 

โครงสร้ำงค ำถำม 

ก) คณะผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทในระดับ Regional 
Headquarter (Singapore) 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใน
ประเทศไทยและระดับสากล 
จ านวน 3 ท่าน 

 
 
3 

 

ข) คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ใน
ฐานะผู้ใต้บังคับบญัชาท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดย
อ้อม 

 
 

11 

 
 
 

 

ค) ผู้ประสานงานระดับสูงชาว
ญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย 

 
3 
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2 ข.1 ข.2 

ค.1 ค.2 

ความคาดหวังของ
บริษัทแมต่่อต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงใน
ประเทศไทย 

วิสัยทัศน์ การ
วางแผน และ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
ในอนาคต 

KBI ที่บริษัทแม่ 

คาดหวังในหมวด

ที่ (ก.2) 

ความเหมาะสมของ
โมเดลสมรรถนะที่ใช้ใน
ปัจจุบัน(โดยเฉพาะหมวด
บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์) 

ลักษณะ และความ
ชัดเจนของงานระดับ
รองกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่ในปัจจุบัน 
 

KBI ที่ควรมีความ
ชัดเจนในหมวดที่ 
(ก.2 และ ข.1) 

KBI ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
คาดหวังใน 
หมวดที ่
(ข.1) 
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 จากการศึกษาได้ข้อสรุปโดยสังเขป โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
  1) ลักษณะ KBI ที่เป็นความคาดหวังแบบสามัญลักษณะ ไม่ว่าจะถามกลุ่มสัมภาษณ์
ใดจากการสัมภาษณ์ได้ข้อสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้คือ 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาทภายนอกบริษัท
มากขึ้น โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับภารกิจที่ไม่ทับซ้อนกับบางต าแหน่งในเรื่องการบริหารจัดการ
ภายใน 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาทในการสร้าง
เครือข่าย ภาพลักษณ์ อิทธิพล ตลอดจนความสัมพันธ์ กับองค์การ ภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับโอกาสในการ คิดค้น   
หาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และแหล่งรายได้ ตลอดจนน าเสนอนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อม
และพาธุรกิจสู่ New S-Curve Model 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถท่ีจะใช้พลังของ เครือข่าย 
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจากภายนอกมาช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จ าเป็นต้องมีแนวคิดสร้างผู้สืบ
ทอด อย่างเป็นรูปธรรม โดยเล็งเห็นผลได้ 

- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ
การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

2) ลั กษ ณ ะ KBI ที่ เป็ น เนื้ อห าเพ่ิ ม เติ ม จาก โม เดลสมรถถนะหลั ก  (Core 
Competency) ผ่านการสัมภาษณ์จากทุกกลุ่ม 

สมรรถนะหลักข้อที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นย า 
- เป็นผู้มีกลยุทธ์ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แม่นย าอันจ าเป็นต่อบริษัททั้ง

ภายในและภายนอก โดยสามารถบูรณาการ เชื่อมโยง เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ 
- สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับนโยบาย เพ่ือก าหนดแนวทางในการ

บริหารธุรกิจอันน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันให้กับทุกสายงาน  
สมรรถนะหลักข้อที่ 2 คิดใหม่ไร้อคติ 

- มีความชัดเจนอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนและเปิดโอกาสส าหรับแนวคิด
สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ 

- ตระหนักถึงบทเรียน และเรื่องราวความส าเร็จเดิม โดยน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิเสธแนวทางใหม่ของบุคลากรรุ่นใหม่ 

- ยึดหลัก Continuous Improvement (Kaizen) 
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สมรรถนะหลักข้อที่ 3 พัฒนาวิธีการด าเนินงานโดยอาศัยการวางแผนระยะกลางถึง
ระยะยาว 

- บูรณาการ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของบริษัท 
โดยสามารถ วางแผน ด้านภาพลักษณ์  องค์การ กลยุทธ์องค์การ ผ่านองค์การภายนอกและ
สื่อสารมวลชน 

- มีวิสัยทัศน์ บทบาทในการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการร้องขอการ
สนับสนุนที่แม่นย า ทันเวลา จากเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก 

- เป็นผู้น า มีส่วนร่วม ตลอดมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการท างานของบริษัทในระดับวางแผน และกลยุทธ์ 

- เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาการตัดสินใจให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

สมรรถนะหลักข้อที่ 4 ตัดสินใจอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางธุรกิจ 
- มีความเข้าใจในแนวทางการท าธุรกิจแบบ S-Curve Model หรือ New 

Business Model ของโตโยต้าทั่วโลก โดยสามารถน ามาปรับใช้กับธุรกิจในประเทศไทยให้สอดคล้อง
ไปกับกระแสหลักได้ โดยใช้ทุกฝ่ายของสายงานบริหาร เพ่ือสนับสนุนและน าทางธุรกิจ 

- มีวิสัยทัศน์การเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ หรือ โอกาสการสร้างก าไร จากวิธี
อ่ืนนอกกรอบกติกาเดิม โดยอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้องและจริยธรรมที่ดี 

- เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงพันธมิตร และผู้มี
ส่วนได้เสียทางธุรกิจ เพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้ 

- มีความตระหนักรู้ เรื่องความเสี่ยง (Sense of Crisis) และใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงนั้น 

สมรรถนะหลักข้อที่ 5 ความเพียรพยายาม 
- มีความพยายามที่เห็นผลเชิงประจักษ์ ในการสนับสนุนและเป็นผู้น าในการ

รักษาความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเครือข่ายโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคผ่าน
เครื่องมือในสายงาน บริหาร 

- มีความเพียรพยายามที่จะสนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขอความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับบริษัทโตโยต้าทั่วโลก 

- มีความเพียงพยายาม ที่จะแสดงนวัตกรรมในการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธ
ภาพ 

สมรรถนะหลักข้อที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรตามความจ าเป็นขององค์กร 
- มีวิสัยทัศน์ และนโยบาย ในการเป็นผู้น าด้านการตระหนักเรื่องต้นทุน โดย

คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในงาน 
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- มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาเป็นหนึ่งในการบริหาร เพ่ือลด
ความผิดพลาด เพ่ิมผลิต ภาพแรงงาน และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอน เพ่ิมความ
รวดเร็วในการท างาน และจัดทรัพยากรแบบยืดหยุ่น เพ่ือบริหารประสิทธิภาพในแต่ละสายงานได้
ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

สมรรถนะหลักข้อที่ 7 ก าหนดโครงสร้าง และระบบการบริหาร 
- มีวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมโยงบูรณาการการจัดการระหว่าง สายงาน ฝ่ายและ

แผนก โดยมองความสอดคล้องของธุรกิจเป็นตัวตั้ง โดยสนับสนุนเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 

- มีวิสัยทัศน์ด้านการปรับโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ ให้มีความกระชับ ฉับไว 
และมีความยืดหยุ่น โดยสามารถสนับสนุนธุรกิจ หรือธุรกรรมแต่ละสายงาน ให้เกิดความคล่องตัวและ
แข่งขันกับภายนอกได้ 

- มีการสร้างระบบ กระจายอ านาจ และติดตามควบคุม 
- ท าหน้าที่เสมือนหนึ่งผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมทั้งให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือ กิจการภายในบริษัท โดยผ่านเครือข่ายภายนอก 
สมรรถนะหลักข้อที่ 8 มอบหมายงานอย่างเหมาะสม และประเมินผลงานอย่าง

ยุติธรรม 
- มอบหมายภารกิจที่ท้าทายและให้โอกาสแนวคิดใหม่กล้ารับความเสี่ยงใน

การมอบหมายโดยให้โอกาสผิดและถูก ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
- เป็นผู้ให้ก าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจที่ดี 
- น าการประเมินผลงานและการตั้ง KPI แบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์การให้

ทันต่อยุคสมัย 
สมรรถนะหลักข้อที่ 9 การพัฒนาบุคลากร 

- มีการตระหนัก เรื่องการสร้างผู้สืบทอดอย่างชัดเจน เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ  

- เป็นผู้มีความรู้กว้าง ในเรื่องพลวัตร การพัฒนาบุคคลากร จากความรู้และ
ประสบการณ์นอกองค์การ 

- เปิดประสบการณ์ใหม่นอกเหนือวิถีโตโยต้า 
- สร้างโครงสร้างใหม่ในการจัดการการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงทักษะส่วน

บุคคลกับสายอาชีพ 
- เป็นผู้น าในการบูรณาการทิศทางธุรกิจกับการพัฒนาบุคคลากร 
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สมรรถนะหลักข้อที่ 10 ตระหนักถึงพันธกิจ และวิสัยทัศน์บนพ้ืนฐานค่านิยมของโต
โยต้า 

- สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานค่านิยมของโตโยต้า ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ตั้งแต่บริษัทได้มีการน าโมเดลสมรรถนะ มาใช้ในองค์การตั้งแต่ปี 
2005 นั้น ส่วนส าคัญหลักคือการใส่ใจกับ Core Competency เป็นหลัก ซึ่งถ้าพิจารณาในหลัก 
Team Work ซึ่งเป็นเสาหนึ่งในวิถีโตโยต้า ก็คงจะกล่าวอ้างได้บ้างว่า เป็นการร่วมมือกันท า โดยไม่
ต้องไปเน้นความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละระดับเท่าใดนัก 
  อย่างไรก็ดี หลังจากปี 2005 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ มีการเติบโต และการเพ่ิมข้ึน
ของพนักงานอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมภายนอก ก็ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทต้องปรับตัว 
ในการเร่งสมรรถนะของบุคคลากรทั้งองค์การ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้องค์การสามารถก้าว
เดินไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ในทศวรรษหน้า 

ถ้ามองถึงปัจจัยภายในก็พบว่า มีการทับซ้อนและมีช่องว่าง โดยบริษัทไม่สามารถใช้
สมรรถนะของแต่ละต าแหน่งได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 

ผลของการศึกษานี้จึงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคล หรือต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
เพียงแต่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการวางโมเดลสมรรถนะที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ในเรื่อง KBI ที่ท าให้บุคคลากรอาจไม่ทราบถึงความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อตน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
ซึ่งเพียงการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการคงไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐาน 

การก าหนด KBI ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารนั้นคงเป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่จะน ามาถ่ายทอด และน าไปใช้กับทุกต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญของบริษัท เพ่ือไม่ให้ Core 
Competency ที่มีความเป็นอุดมคติ และตีความได้กว้างขวางไร้ขอบเขต ในปัจจุบันสร้างความไม่
สอดคล้องให้กับพนักงานและองค์กร เช่น การจ้างงาน การพัฒนา การประเมินผล การปรับเลื่อน
ต าแหน่งและการพิจารณารางวัลต่าง ๆ ซึ่งผู้ศึกษาจะน าผลที่ได้จากการวิจัย ไปวางแผนงานและ
จัดการโครงสร้างที่กล่าวไปข้างต้น ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและได้มาซึ่งพนักงานในแต่ละต าแหน่ง
ที่องค์การคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์* 

สุกัญญา จันทร์แก้ว† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ การแจกแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 อายุราชการ
ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.5 สถานภาพโสด      
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 หลังจากหักเงินเดือน 
ณ ที่จ่าย เมื่อช าระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รายได้อ่ืน ๆ ต่อ
เดือน มีคิดเป็นร้อยละ 54.5 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 87.2 

1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.19) 

ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.61) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.74) 
2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10 ,001 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 54.3  

3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระ
หนี้สินต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 
บาท และระหว่าง 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน (2) แหล่งหนี้สิน พบว่า 
ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของ

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครจูงัหวัด
ประจวบครีีขันธ”์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต           
ปีการศึกษา 2561 
† นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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รัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า 
ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน 
พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ล าดับที่  2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ล าดับที่  3 การน าไปซื้อหรือผ่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การผ่อนช าระหนี้ 
พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 15 ,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 
และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 -15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 17.8          
(5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี
ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 
(6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิด
เป็นร้อยละ 45.5 

4) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.64) ด้านสังคม

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.48) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
2.79) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง

ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้ อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
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ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคร,ู 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้ งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด และ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 
797,507คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
144,875 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478,028 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 150 ,449 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ 
จ านวน 1,544 คน (รวมบุคลากรทุกประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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(VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และ
สังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 24) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก  
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้ เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 
4) เพ่ือซื้อหุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จ าเป็นอืน่ ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การด าเนินการช่วยเพ่ือนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
ก าไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”  
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์  อินทุวงศ์, 2554) 
อีกทั้ ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ ผ่อน
ช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพ่ืองานสังคมสังสรรค์, สร้าง
ฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ีน้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องทีอ่ยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นใช้รถก็จะท า
ให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ  ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่ องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ ใช้จ่ายเกินตัวท าให้เกิดหนี้ ได้เช่นกัน 4) 
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6. ครูไม่เคยมความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนทีจ่ะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555 
โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้โครงการเงินกู้  ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130 ,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของคร ูและสาระท่ีเกีย่วข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์  

 

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร 
ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีการศึกษา 2560  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 4,850 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
, 2560) โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

ขอบเขตด้ ำน เนื้ อหำ  ผู้ วิ จั ยมุ่ งศึกษาถึ งปัญ หาหนี้ สินของข้ าราชการครู  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะ
น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  

ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และทางไปรษณีย์ 
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean, �̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 

ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ       
(ท่ีท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวทางและมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
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ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 

 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการ
ในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 

ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสม
อยู่ใน 

ระดับมากท่ีสุด  ให้ค่าน้ าหนัก  4.50 - 5.00  คะแนน  
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ระดับมาก       ให้ค่าน้ าหนัก  3.50 - 4.49  คะแนน  
ระดับปานกลาง ให้ค่าน้ าหนัก  2.50 - 3.49   คะแนน 
ระดับน้อย       ให้ค่าน้ าหนัก  1.50 - 2.49  คะแนน และ 
ระดับน้อยที่สุด  ให้ค่าน้ าหนัก  0 - 1.49  คะแนน 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test) 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean,X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 
 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1) ชาย 
   2) หญิง 

 
213 
187 

 
53.3 
46.7 

2. อำยุ 
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   
   2) 31- 40 ปี 
   3) 41-50 ปี 
   4) 51 ปีข้ึนไป 

 
99 
156 
105 
40 

 
24.8 
39.0 
26.3 
10.0 

3. สถำนภำพ 
   1) โสด   
   2) สมรส 
   3) แยกกันอยู่  
   4) หย่าร้าง 

 
217 
153 
13 
17 

 
54.3 
38.3 
3.3 
4.3 

4. วุฒิกำรศึกษำ 
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   2) ปริญญาตร ี
   3) ปริญญาโท   

 
16 
214 
155 

 
4.0 
53.5 
38.8 
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  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

   4) ปริญญาเอก 15 3.8 
5. ระดับเงินเดือน 
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  
   2) 15,001-20,000 บาท 
   3) 20,001-25,000 บาท 
   4) 25,001-30,000 บาท 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 

 
21 
105 
54 
59 
161 

 
5.3 
26.3 
13.5 
14.8 
40.3 

6. อำยุรำชกำร 
   1) ต่ ากว่า 5 ปี    
   2) 5 - 10 ปี 
   3) 11 - 15 ปี   
   4) 16 - 20 ปี 
   5) มากกว่า 20 ปี 

 
174 
70 
64 
27 
65 

 
43.5 
17.5 
16.0 
6.8 
16.3 

7. สถำนะทำงกำรเงิน 
   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 
   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 
   3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  

 
31 
108 
216 

 
7.8 
27.0 
65.3 

8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน 
   1) ไม่มี 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
182 

 
88 
33 
54 
39 
41 
75 

 
45.5 

 
22.0 
8.3 
13.5 
9.8 
10.3 
18.8 

9. เงินออมต่อเดือน 
   1) ไม่มี     
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001-5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

 
51 
 
8 
41 
4 

 
12.8 

 
2.0 
10.3 
1.5 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 46.3 

2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0  
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 10.0  

3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.3 และมีสถานภาพ
แยกกันอยู ่คิดเป็นร้อยละ 3.3 

4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
53.5 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.0 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.8 

5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 อันดับที่ 3 
ระดับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนต่ า
กว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.3 

6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 6.8 

7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 7.8 

8) รำยได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 55.5 มีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนต่ ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 และน้อยที่สุดมีรายได้อ่ืน ๆ 
ต่อเดือน 6,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 87.2  
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5 ,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.5 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

   7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
   1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร 



 
 

728 
 

   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ค่านิยมทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้   

ตำรำงที่ 2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ไดร้ับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรต ิ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าใหม้ีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

4.11 
4.20 
4.11 
4.41 
4.13 

0.857 
0.766 
0.827 
0.720 
0.878 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.19 0.878 มำก 

  
จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥 ̅= 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าให้มีทางเลือกในชีวิตมาก
ขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน

ค่านิยมทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 
เช่ือว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนช้ันทางสังคม 

3.50 
 

3.61 
 

3.68 
 

3.60 
 

3.67 

0.942 
 

0.993 
 

0.985 
 

1.004 
 

0.950 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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เฉลี่ยรวม 3.61 0.584 มำก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
(𝑥 ̅= 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 3) ค่ำนิยมทำงสังคม 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ค่านิยมทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
 
4 
5 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนท่ัวไป 
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

3.69 
3.48 
3.75 

 
3.87 
3.92 

0.879 
0.934 
0.886 

 
0.897 
0.842 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.74 0.719 มำก 
 
 

จากตารางที่  4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซ้ือสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 67 16.8 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - จักรยานยนต์  
          - คอมพิวเตอร์ 
          - เครื่องปรับอากาศ  

333 
119 
18 
13 
6 

83.2 
29.8 
4.5 
3.3 
1.5 
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - โทรทัศน์  13 3.3 
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 91 22.8 
   2) 4,001-10,000 บาท  209 52.2 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 100 25.0 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 188 47.0 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมยั 5 1.3 
   3) ผ่อนสบาย ไม่รูส้ึกว่าเสียเงินไม่มาก 98 24.5 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

4 
105 

1.0 
26.2 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 83.2 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 16.8  
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา 
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8  

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 47 
อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา คือ เกรงว่าจะไม่
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.3 และอันดับที ่4 คือ ญาติ เพ่ือน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 1 

ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 75 18.8 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000 บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
64 
61 
73 
38 
89 

 
16.0 
15.2 
18.3 
9.5 
22.3 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 84 21.0 
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  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู  
          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

26 
7 
78 
95 
6 

6.5 
1.8 
18.1 
23.5 
1.5 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  32 8.0 
   2) มี   
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต ์
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

46 
60 
51 
11 
10 
8 
6 

11.5 
15.5 
12.8 
2.8 
2.5 
2.0 
1.5 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  75 18.8 
   2) มี 
          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   
          - 5,001-10,000 บาท 
          - 10,001-15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

 
56 
119 
73 
77 

 
14.0 
29.8 
18.3 
19.3 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  74 18.5 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6  - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
127 
79 
30 
90 

 
31.8 
19.8 
7.5 
22.5 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 127 31.8 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 182 45.5 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 91 22.8 
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ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 และ 
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 อันดับที่ 2 คือ 100,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 อันดับที่ 3 
คือ 50,001- 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดคือ 500,001-
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.5 
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.1 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 อันดับที่ 4 คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8 และแหล่งหนี้สินที่
น้อยที่สุดคือ บุคคลทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 1.5 

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 12.8 อันดับที่ 3 คือ 
การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และสาเหตุการเกิดหนี้สินน้อย
ที่สุดคือ การน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 1.5 อันดับที่ 2 คือ การน าไปใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 2 และอันดับที่ 3 คือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.8 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 อันดับที่ 3 คือ 10,001-
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 

ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.8 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 อันดับที่ 3 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8 
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ส าหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 อันดับที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอันดับที่ 3 
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน
เฉื่อยชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

3.02 
2.93 
2.96 
2.78 
2.63 

1.111 
1.135 
1.134 
1.244 
1.229 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.86 1.170 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 8  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา 

2.69 
2.68 
2.60 
2.56 
2.70 

1.220 
1.232 
1.236 
1.200 
1.212 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.64 1.220 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 8.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.59 
2.53 
2.39 
2.48 
2.45 

1.155 
1.199 
1.116 
1.216 
1.194 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.48 1.176 น้อย 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (𝑥 ̅= 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบัติงาน และใช้
เวลาราชการบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออ่ืน  ๆ อยู่ในระดับ
น้อยทุกข้อ 

7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 10  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ูด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
 
5 

ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค 
อื่น ๆ 

2.87 
2.72 
2.57 
2.86 

 
2.95 

1.254 
1.265 
1.267 
1.271 

 
1.291 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.79 1.269 ปำนกลำง 

 
 จากตาราง 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 4,850 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จาก
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูลเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่
เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ 
เครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงินที่เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และมีจ านวน
ครูที่เป็นหนี้มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 ทั้งนี้ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก 
โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน แต่ในภาพรวมจ านวน
ข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนช าระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้าน
จิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ งานในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4,850 คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร Yamane 

ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 

แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google 
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Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน      
คิดเป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  

1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 อายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 43.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.3 
ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อช าระ
หนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็นร้อย
ละ 54.5 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 87.2 

ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ค่านิยมทางวิชาการโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.19) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.61) 
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.74) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น

ร้อยละ88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 54.3  

ค. สภำวะหนี้สิน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้  
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 50,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท และ ระหว่าง 
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน 
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2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิด
เป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ล าดับ
ที่ 3 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การน าไปลงทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่า
สองเหตุผล  

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 
15,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 17.8  

5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3  

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5 

ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ

หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.86) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.64) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥 ̅= 2.48) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.79) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
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หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 

ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง   
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้ าน รถยนต์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนช าระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากท่ีสุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้าน
รายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการ
น าไปลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
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ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 
2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้ สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                 
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้  

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  

2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  

4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  

5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
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กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรส่งตอ่ผู้ป่วยกล้ำมเนื้อหัวใจตำย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่

มำถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มกำรถ่ำงขยำยหลอดเลอืดหัวใจ: กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กร                                                

Joint Commission International (JCI) 

สุชาดา ปรีดาวณิชกุล* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรองจากองค์กร Joint 
Commission International (JCI) 2) เพ่ือศึกษาความรู้ของพยาบาลในการบริหารการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรอง
จากองค์กร Joint Commission International (JCI) 3) เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการบริการ
การส่ งต่อผู้  ป่ วยกล้ ามเนื้ อหั วใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (STEMI) ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา และได้รับการประกาศ
ขบวนการกล้ ามเนื้ อหั วใจตายแบบที่ เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (Ativated STEMI Code) ที่แผนกฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2015 ถึงธันวาคมปี 
2017 จ านวน 148 คน และแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
คือ พยาบาลที่แผนกห้องฉุกเฉิน 39 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 35 คน เจ้าหน้าที่แผนก
ห้องสวนหัวใจ 11 คน รวมทั้งหมด 85 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ      ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยได้รับการ
ท าและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มตัวอย่างพยาบาล
วิชาชีพสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับความหมายในการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้อง ร้อยละ 87.1 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wibbcream@gmail.com 
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ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเวลาในการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้องร้อยละ 94.1 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อการความส าเร็จของการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ท าให้ขบวนการในส่วนนี้มีประสิทธิภาพ, กลุ่มผู้ป่วย
ตัวอย่างได้รับการสอดใส่เข็มเพ่ือท าการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI 
within 60 minutes) ท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 60 นาที ได้ร้อยละ 79.5 ซึ่งโรงพยาบาลได้ตั้งค่า 
Benchmark ไว้ ร้อยละ 95 ผลการตอบแบบสอบถามของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องของ
ความรู้เกี่ยวกับจัดการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation 
myocardial infarction ตั้ งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจทั้ ง
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 85 
พยาบาลวิชาชีพระดับ4 และระดับหัวหน้าหน่วยซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการในแต่ละเวร สามารถตอบ
ถูกมากกว่าร้อยละ 95 ดังนั้น การที่กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่าง ไม่สามารถได้รับการสอดใส่เข็มเพ่ือท าการเปิด
เส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) ได้ตามระยะเวลาที่
ทางโรงพยาบาลก าหนดนั้นไม่สัมพันธ์กันกับความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเมื่อศึกษาแล้ว
พบว่าสาเหตุร้อยละ 98 กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ท าหัตการ และร้อยละ2 เกิดจากสภาพจราจรท าให้เกิดความล่าช้าในการท าหัตการ ซึ่งปฏิบัติได้จริง 
ร้อยละ 79.5 ถือว่ายังไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่โรงพยาบาลตั้งไว้ แต่ถ้าใช้เกณฑ์เวลาตามมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย คือ 90 นาที ถือว่ามีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ ในส่วนของ
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้ามาได้ตามเวลาเพ่ือเปิดหลอดเลือดหัวใจภายใน 60 นาทีเนื่องจากสภาพ
การจราจรนั้น อาจจะต้องพิจารณาให้ผู้ที่อยู่เวรล าดับต่อไปว่าสามารถเข้ามาท าหน้าที่แทน ในส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพนั้น ต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือช่วยให้การบริหารการส่งต่อผู้ป่วยนี้
ด าเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงควร
จัดให้มีการเพ่ิมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน  
 
ค ำส ำคัญ: การวัดประสิทธิภาพ การบริหาร ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ST segment 
elevation myocardial infarction 
 

1. บทน ำ 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ของผู้คนทั่วโลก ในปี 2015 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ประมาณ 17.7 ล้าน
คน คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการตายทั้งหมดทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ประมาณ 7.4 ล้าน ส่วนอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 โดยจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อ
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ประชากร 100,000 คนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ด้านสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
นั้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยท างาน ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ ST Segment 
Elevation Myocardial Infarction (STEMI) นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของทั้งประเทศ
ไทยและทั่วโลก จากสถิติสาธารณสุขของประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างปี 2553 – 2554 จ านวน 55,470 และ 62,050 รายตามล าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีและหากผู้ป่วยใช้เวลาในการเข้าถึงการรักษาได้ช้า อัตราการเสียชีวิตก็จะสูง
ตามมา โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเท่ากับ 28.92 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบว่าถ้าไม่เสียชีวิต
ก็จะส่งผลท าให้สมรรถภาพในการท างานหัวใจลดลง ร้อยละ 52 และ ร้อยละ 60 ผู้ป่วยมีกิจกรรม
ลดลง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันหรือไม่สามารถที่ด ารงบทบาทหน้าที่ตามปกติ ผู้ป่วยบางราย
ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้งต้องออกจากงานก่อนเวลาอันควรหรือเปลี่ยนงานท าให้
ครอบครัวสูญเสียรายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังส่งผลท าให้เกิดความเหนื่อยล้า 
เบื่อหน่ายกับความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่และความเครียดที่เรื้อรังท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา  
 ในประเทศไทย จากข้อมูลการท าโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลัน (Thai Acute 
Coronary Syndrome Registry, TACSR ครั้งที่ 1) มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 
ถึง 31 ตุลาคม 2548 เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จากโรงพยาบาลทั้งหมด 17แห่ง มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 
3,973 คน จ าแนกเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิ ด ST Segment Elevation 
Myocardial Infarction (STEMI) ร้อยละ 40.9 โดยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI ใน
ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 17 ปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยได้ยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 42.6 ได้รับการเปิด
ขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาที (Primary Percutaneous Coronary Intervention) ร้อยละ 
24.7 หากสามารถเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจได้ทัน จะไม่ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือดเป็น
บริเวณกว้าง ลดอัตราการเสียชีวิต และผลแทรกซ้อนเช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด
รุนแรง เป็นต้น 
 ซึ่งปัจจุบันถึงมีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยที่ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันซึ่งได้แก่ การรักษาโดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือ
ใส่ขดลวดโครงตาข่าย เป้าหมายส าคัญของการดูแลคือ การรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว โดยมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous coronary intervention, PCI) 
ต้องกระท าภายใน 90 นาที โดยทางโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของความถูกต้องในการ
วินิจฉัยโรค และความรวดเร็วของการเปิดหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดแก่ผู้ป่วย 
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ข้าพเจ้าจึงต้องมีความต้องการที่จะศึกษาว่าการส่งต่อผู้ป่วยนี้มีความประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือน าไปปรับปรุงขบวนการส่งต่อผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
 2.2 เพ่ือศึกษาความรู้ของพยาบาลในการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรองจากองค์กร Joint 
Commission International (JCI) 
 2.3 เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่าง
ขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการ
รับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 
 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขบวนการการเปิดหลอดเลือด
หัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction 
ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การที่
มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างท่วงที สามารถใช้ชีวิตประจ า
ได้กลับมาอย่างเป็นปกติมากที่สุด และในส่วนของโรงพยาบาลนั้นก็เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับโรงพยาบาลอื่นได้เป็นอย่างดี โดยมี work flow คิดดังนี ้
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ภำพที่ 1 กระบวนการในการท างาน 

 

1. การลงทะเบียนผู้ป่วย (ผู้ป่วยแจ้งว่ามี
อาการแน่นหน้าอก) 
2. พยาบาลท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้ง
วัดสัญญาณชีพ 
3. แพทย์ประจ าห้ องฉุก เฉินแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
4 . ถ้ าคลื่ น ไฟ ฟ้ าหั ว ใจ เป็ น แบบ  ST 
segment elevation myocardial 
infarction พยาบาลท าการ Activated 
STEMI Code 
5. แพทย์ซักประวัติเพ่ิมเติม,อธิบาย risk 
and benefit ใน การรักษ า และแจ้ ง
แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 
6 . พ ยาบ าล เก็ บ เลื อดส่ งต รวจท าง
ห้องปฎิบัติการ 
7. พยาบาลแจ้งขอ sign consent ใน
การท าหัตถการ 
8.พยาบาลห้องฉุกเฉินเตรียมผู้ป่วยส่งไป
ห้องสวนหัวใจ หรือเตรียมให้ยาละลายลิ่ม
เลือด 
9. ถ้าห้องสวนหัวใจยังไม่พร้อม ส่งผู้ป่วย
ไปสั งเกตอาการที่ แผนกผู้ ป่ วยหนั ก
โรคหัวใจ 
10. แพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจ
ท าการเริ่มถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 

ใช้เวลำไม่
เกิน 8 นำที 

รวมเวลำทั้งหมดไม่
เกิน 60 นำที 
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ขบวนการการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
จากห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มถ่างขยายหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
 1. การลงทะเบียนเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน เมื่อผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอก จุก
แน่นบริเวณลิ้นปี่ หรือไม่สามารถแยกได้ระหว่างแน่นท้องหรือแน่นหน้าอก เจ้าหน้าห้องลงทะเบียน
ต้องแจ้งพยาบาลประจ าห้องฉุกเฉินทันที 
 2. การท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads พร้อมวัดสัญญาณชีพ  
 3. แพทย์ประจ าห้องฉุกเฉินแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads โดยระยะเวลาในการท าและ
แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยแพทย์ประจ าห้องฉุกเฉิน หรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจต้องท าเสร็จ
ภายใน 8 นาที (Time Door to EKG interpretion within 8 minutes) 
 4. การ Activated STEMI code ท าได้ โดยถ้าแพทย์ประจ าห้องฉุกเฉิน หรือ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจลงความเห็นว่าผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเข้าได้กับภาวะ ST segment evaluation 
myocardial infarction ให้ด าเนินการประกาศ การประกาศขบวนการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
แบบ ST segment elevation myocardial infarction (Activated STEMI Code) พร้อมรายงาน
แพทย์เจ้าของไข้ เพ่ือให้ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนของการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจจากห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มถ่างขยายหัวใจ เพ่ือให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ทั้งโรงพยาบาล โดยการประสานงาน Activated STEMI code จะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
  4.1 การติดต่อช่วงเวลาท าการ (7 – 20 น.) 
   4.1.1 โทรศัพท์แจ้ง operator เพ่ือแจ้ง STEMI code และหลังจากนั้น 
operator จะมีการส่ง sms ให้ผู้ เกี่ยวข้องตามสายงาน ได้แก่ Center Director of cardiology 
service, Manager of CCU, Heart center,Laboratory and Imaging. Nurse duty manager. 
Clinical nurse coordinator, Supervisor of laboratory and concierge 
   4.1.2 ถ้ามีการรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ตามทีมห้องสวน
หัวใจโทรศัพท์ไปประสานงานที่ Heart center 
  4.2 การติดต่อช่วงนอกเวลาท าการ (20.01 – 6.59 น.) 
   4.2.1 โทรศัพท์แจ้ง operator เพ่ือแจ้ง STEMI code และหลังจากนั้น 
operator จะมีการส่ง sms ให้ผู้ เกี่ยวข้องตามสายงาน ได้แก่ Center Director of cardiology 
service, Manager of CCU, Heart center, Laboratory and Imaging. Nurse duty manager. 
Clinical nurse coordinator, Supervisor of laboratory and concierge  
   4.2.2 ถ้ามีการรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ตามทีมห้องสวน
หัวใจ โดยโทรศัพท์ไปประสานงานกับ Supervisor เวรดึก 
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 5. แพทย์ซักประวัติเพ่ิมเติม, อธิบายผลประโยชน์ของการรักษา ภาวะเสี่ยง และผลข้างเคียง
ในการรักษา (risk and benefit) และแจ้งแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 
 6. พยาบาลส่งเลือดตรวจทางห้องปฎิบัติการ 
 7. การลงนามยินยอมเพ่ือรับการรักษา 
  7.1 ท าหัตถการฉีดสีเพ่ือดูหลอดเลือดหัวใจ และหรือท าการเปิดเส้นเลือดหัวใจ               
Consent special procedure for Coronary angiogram +/- Percutaneous coronary 
intervention) 
  7.2 รับยาละลายลิ่มเลือด (Consent for infusion fibrinolytic agent) 
 8. พยาบาลห้องฉุกเฉินเตรียมผู้ป่วยส่งไปห้องสวนหัวใจ หรือเตรียมให้ยาละลายลิ่มเลือด 
  8.1 ระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Time Door to Fibrinolytic therapy) 
ถ้าผู้ป่วยเลือกการรักษาแบบให้ยาละลายลิ่มเลือด ต้องมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีโดย
นับเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงเวลาเริ่มต้นให้ยา โดยแพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณารายการข้อ
ห้ามให้ของการรับยาละลายลิ่มเลือดที่มีต่อผู้ป่วยก่อนบริหารยาด้วย (Contraindication checklist 
for fibrinolytic agent) 
  8.2 ระยะเวลาในการท าการเปิดเส้นเลือด (Time Door to PCI) ถ้าผู้ป่วยเลือกการ
รักษาแบบถ่างขยายหลอดเลือดต้องกระท าภายใน 60 นาที โดยนับเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึง
เวลาเริ่มต้นแทงเข็มเพ่ือถ่างขยายหลอดเลือด (Puncture time) โดยพยาบาลห้องฉุกเฉินต้องเป็นผู้ไป
ส่งผู้ป่วยที่ห้องสวนหัวใจ (Cardiac catheterization lab) 
 9. ถ้าห้องสวนหัวใจยังไม่พร้อม ส่งผู้ป่วยไปสังเกตอาการท่ีแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 
 10. แพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจท าการเริ่มถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวัดประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา การบริหารจัดการ
ขบวนการเปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation 
myocardial infarction ตั้ งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของ
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน าแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัยแบบคุณภาพ เชิงพรรณนา (Descriptive research)  
ใช้การศึกษาแบบ Retrospective Study โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  5.1.1 ประชำกร  
   5.1.1.1 ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์
วินิจฉัยว่ามีภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
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infarction ที่ได้รับการ Activated STEMI Code และได้รับการดูแลรักษาที่แผนกฉุกเฉินจนถึงห้อง
สวนหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
   5.1.1.2 พยาบาลแผนกฉุกเฉิน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 
พยาบาลแผนกห้องสวนหัวใจ 
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
   เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ  
  1. ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์วินิจฉัยว่ามี
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ที่ได้รับ
การ Activated STEMI Code และได้รับการดูแลรักษาที่แผนกฉุกเฉินจนถึงห้องสวนหัวใจทุกหน่วย
ประชากร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 148 คน  

2. พยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 แผนกทุกหน่วยประชากร คือ พยาบาลแผนกห้อง
ฉุกเฉิน 39 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 35 เจ้าหน้าที่แผนกห้องสวนหัวใจ 11 คน รวม
ทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
  5.2.1 เป็นการน าข้อมูลเกี่ยวกับสถิติเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 
  5.2.2 เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือประเมินความรู้ของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง โดยค าถามมี 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา อายุการท างาน แผนกที่
ปฏิบัติงาน 
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามที่ประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน 
จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ  โดยถามถึงขบวนการตั้งแต่ห้องฉุกเฉินจนถึงห้องสวนหัวใจ  
ว่าแต่ละขั้นตอนคืออะไร และใช้เวลาเท่าไร มีทังหมด 12 ข้อ ในแต่ละข้อ มี 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมี
เพียงค าตอบที่ถูกต้อง น ามาหาค่าเป็นจ านวน และร้อยละ และค าแนะน า ปัญหาในการปฏิบัติงานมา
วิเคราะห์ต่อไป 

5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.3.1 รวบรวมข้อมูลจากสถิติเวชระเบียนเกี่ยวกับเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน 
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จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 จ านวน 
148 คน 
  5.3.2 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ประเมินความรู้ ค าแนะน า หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 85 คน 
โดยใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเดือน ตุลาคม 2561 

5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
  5.4.1 น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากสถิติเวชระเบียนเกี่ยวกับเวลาในการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 
2560 มาวิเคราะห์ว่าท าตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ น ามาหาเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
  5.4.2 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามในส่วนของความรู้ของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
  ส่วนที่ 1 น าข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา อายุการท างาน  แผนก
ที่ปฏิบัติงานน ามาหาค่าเป็นจ านวน และร้อยละ 
  ส่วนที่ 2 น าค าถามที่ประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน 
จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ มีทั้งหมด 12 ข้อ ในแต่ละข้อ มี 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีเพียง
ค าตอบที่ถูกต้อง น ามาหาค่าเป็นจ านวนที่ตอบถูก และร้อยละที่ตอบถูก , หาต าแหน่งงานที่ตอบผิด
น้อยที่สุด เป็นจ านวนและร้อยละ และน าค าแนะน าและปัญหาจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
6.1 ผลกำรศึกษำกำรประเมินประสิทธิภำพ 

 การประเมินถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการพิจารณาข้อมูลจากการการวัดผลการปฏิบัติงานการส่งต่อ
ผู้ป่ วยส่งต่อผู้ป่ วยกล้ามเนื้อหั วใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
– 2560  
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ตำรำงที่ 1  ผลการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยาย
หลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 

ผู้ป่วยท่ีมีภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction (STEMI ) 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

Bench 
mark 

ของร.พ. 

จ านวนผู้ป่วย (คน) 45 55 48  
ระยะเวลาในการท าและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาท ี
(Time door to EKG interpretion within 8 mins) 

100% 100% 100% 100% 

Average time door to EKG interpretion ( mins ) 4.7 5.2 5.3  
เวลาตั้งแต่ที่ผู้ป่วยลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน จนถึงเวลาที่แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจสอดใส่เข็มเพื่อท าการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่
เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 mins) 

66.5% 81% 91% 95% 

Average time door to PCI ( mins ) 60.8 58.4  55.9  
ระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยผู้ป่วยต้องได้รับยาภายใน 
30 นาทีหลังจากลงทะเบียนผู้ป่วย (Time Door to Fibrinolytic 
therapy) 

ไม่มี
ผู้ป่วยท่ี
เลือกใช้

วีธีนี ้

ไม่มี
ผู้ป่วยท่ี
เลือกใช้

วีธีนี ้

ไม่มี
ผู้ป่วยท่ี
เลือกใช้

วีธีนี ้

100% 

  
 จากการโดยศึกษาจากข้อมูลสถิติเวชระเบียน พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ชนิด ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)ที่มาลงทะเบียนที่ห้อง
ฉุกเฉิน พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยในปี 2558 จ านวน 45 คน, ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 55 คน, ปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน 
 มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ได้รับการท าและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที (Time door to EKG interpretion within 8 minutes) คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยค่า Benchmark เท่ากับ 100% และค่าเฉลี่ยท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ภายใน 8 นาทีของปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 4.7 นาที, ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 5.2 นาที, ปี พ.ศ. 2560 
เท่ากับ 5.3 นาท ี 
 มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ได้รับการสอดใส่เข็มเพ่ือท า
การเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) โดยปี พ.ศ. 
2258 ท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด60นาที คิดเป็นร้อยละ 66.5, ปี พ.ศ. 2559 ท าได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 81, ปี พ.ศ. 2560 ท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 91, ค่า 
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Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ 95, และค่าเฉลี่ยท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด60นาที 
ของปี พ.ศ 2558 เท่ากับ 60.8 นาท,ี ค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ 2559 เท่ากับ 58.4 นาท,ี ค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ 
2560 เท่ากับ 55.9 นาที 
 มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ไม่มีผู้ป่วยเลือกใช้วิธีการ
รักษาการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Fibrinolytic therapy) 

6.2 ผลกำรศึกษำในเรื่องของควำมรู้ของพยำบำลวิชำชีพกลุ่มตัวอย่ำงในกำรบริหำรกำร
ส่ งต่ อผู้ ป่ วยกล้ ำม เนื้ อหั วใจตำยเฉียบพลันชนิด  ST segment elevation myocardial 
infarction ตั้งแต่มำถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มกำรถ่ำงขยำยหลอดเลือดหัวใจของโรงพยำบำล
เอกชนแห่งหนึ่ง 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 การประเมินลักษณะ, ต าแหน่งงาน, ประสบการณ์ในการท างาน และความรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจ  
 6.2.1 เพศ 
 พยาบาลวิชาชีพเป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9, เพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.5  
ตำรำงท่ี 2  แสดงเพศของพยาบาลวิชาชีพที่กลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 11 13.5 
หญิง 74 86.5 

รวม 85 100 

  
 6.2.2 อำยุ   
 พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุอยู่ในช่วง 22 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6, อายุอยู่ในช่วง 26 – 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 29.4, อายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4, อายุอยู่ในช่วง 35 – 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20, อายุอยู่ในช่วง 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.2, อายุอยู่ในช่วง 46 ปี คิดเป็นร้อยละ 
2.4, โดยที่อายุเฉลี่ยของพยาบาล คือ 30.39 ปี  
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ตำรำงท่ี 3  แสดงอายุของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
อำย ุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

22 – 25 ปี 15 17.6 
26 – 30 ปี 25 29.4 
31 – 35 ปี 19 22.4 
36 – 40 ปี 17 20 
41 – 45 ปี 7 8.2 
46 ปีขึ้นไป 2 2.4 

รวม 85 100 

 
 6.2.3 ระดับกำรศึกษำ  
 พยาบาลวิชาชีพจบการศึกษาสูงสุด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80, และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20 

ตำรำงท่ี 4  แสดงระดับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี 68 80 
ปริญญาโท 17 20 

รวม 85 100 

  
 6.2.4 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การท างาน 0–3 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6, ประสบการณ์การ
ท างาน 4–7 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.1 , ประสบการณ์การท างาน 8–12 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9, 
ประสบการณ์การท างาน 13–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8, ประสบการณ์การท างาน 15 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 17.6  โดยประสบการณ์การท างานเฉลี่ยเท่ากับ 7.41 ปี  

ตำรำงท่ี 5  แสดงประสบการณ์การท างานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

0 – 3 ปี 15 17.6 
4 – 7 ปี 23 27.1 
8 – 12 ปี 22 25.9 
13 – 15 ปี  10 11.8 
15 ปีขึ้นไป 15 17.6 

รวม 89 100 

 
 6.2.5 แผนกที่ปฏิบัติงำน  
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 พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉินมีทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9, พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจมีทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2, พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องสวนหัวใจมีทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 

ตำรำงท่ี 6 แสดงแผนกท่ีปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่กลุ่มตัวอย่าง 
แผนกที่ปฏิบัติงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

แผนกห้องฉุกเฉิน 39 45.9 
แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 35 41.2 
แผนกห้องสวนหัวใจ 11 12.9 

รวม 85 100 

  
 6.2.6 ต ำแหน่งงำน 
 พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.2, พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 22.5 
, พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 18, พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 29.2, พยาบาล
วิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.7, พยาบาลวิชาชีพระดับผู้จัดการแผนก คิดเป็นร้อยละ
3.4  

ตำรำงท่ี 7  แสดงต าแหน่งงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 18 21.2 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 19 22.4 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 16 18.8 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 24 28.2 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 5 5.9 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 3 3.5 

รวม 85 100 

  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามที่ประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งต่อผู้ป่วย STEMI code 

ตั้งแต่ห้องฉุกเฉินจนถึงห้องสวนหัวใจของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนก
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจ 
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ตำรำงท่ี 8  ผลการประเมินประเมินความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 
ควำมรู้ของพยำบำลวิชำชีพกลุม่ตัวอย่ำง ตอบถูกต้อง 

(ร้อยละ) 
ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

ต ำแหน่งงำนที่
ตอบผิดน้อยที่สุด 

ลักษณะอาการแน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน 

100 0 ไม่มผีู้ตอบผิด 

ความหมายของ Time door to EKG 88.3 11.7 4 
เวลาของ Time door to EKG 94.1 5.9 supervisor 
วิธีการติดต่อ Activate STEMI cose 100 0 ไม่มผีู้ตอบผิด 
วิธีการเตรียมทีมห้องสวนหัวในเวลา 90.6 9.4 4 
วิธีการเตรียมทีมห้องสวนหัวในเวลา 95.2 4.8 2 
ความหมายของ Time door to fibrinolytic agent 88.3 11.7 3,4 
เวลาของ Time door to fibrinolytic agent 94.1 5.9 3 
ความหมายของ Time door to PCI 85.9 14.1 3,4 
เวลาของ Time door to PCI 89.4 10.6 3,4 
ความรู้ของเจ้าที่ห้องสวนหัวใจในการเตรียมห้องสวน
หัวให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

100 0 4 

ความรู้ในการจัดการผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 100 0 ไม่มผีู้ตอบผิด 

  
โดยสามารถแยกเป็นแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 

 6.2.7 ลักษณะอาการแน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีอาการอย่างไร  มี
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบ
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100  

ตำรำงที่ 9  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะอาการแน่นหน้าอกของ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 0 0 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 0 0 

  
 6.2.8 Time door to EKG หมายถึงอะไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน 
แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้อง ร้อยละ 88.3, ตอบผิด ร้อยละ 11.7 โดย
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มีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 5.88 พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิดร้อยละ 3.52, 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับท่ี 4 ตอบผิดร้อยละ 1.17 

ตำรำงที่ 10  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ Time door 
to EKG  

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 5 5.88 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 10 11.7 

  
 6.2.9 Time door to EKG ใช้เวลานานเท่าไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทั้ง 3 แผนก 
ตอบถูกต้องร้อยละ 94.1 ตอบผิดร้อยละ 5.9 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิด ร้อยละ 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิด ร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ไม่มีผู้ตอบผิด พยาบาล
วิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย ตอบผิด ร้อยละ 1.17 

ตำรำงท่ี 11  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับเวลาของ Time door to EKG 
ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 2 2.35 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 1 1.17 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 5 5.9 

  
 6.2.10 ถ้ามีการ Activated STEMI Code ต้องโทรศัพท์ไปที่หมายเลขใด มีพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

ตำรำงท่ี 12  ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการติดต่อ Activate STEMI Code 
ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
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ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 0 0 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 0 0 

  
6.2.11 ถ้าต้องการตามทีมห้องสวนหัวใจในช่วงเวลาท าการ 7 - 20 น. ท่านจะต้องแจ้งทีม

สวนหัวใจที่ใด เท่าไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 
แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 90.6 ตอบผิดร้อยละ 9.4 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ
2 ตอบผิดร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบ
ผิดร้อยละ 1.17 

ตำรำงที่ 13  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเตรียม
ทีมห้องสวนหัวใจในช่วงเวลาท าการ  

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 3 3.52 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 8 9.4 

  
 6.2.12 ถ้าต้องการตามทีมห้องสวนหัวใจในช่วงนอกเวลาท าการ 20.01 – 6.59 น. ท่าน
จะต้องแจ้งทีมสวนหัวใจที่ใด มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 95.2 ตอบผิดร้อยละ 4.8 โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
ระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีระดับ 2 ไม่มีผู้ตอบผิด พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 และ 4  
ตอบผิดร้อยละ 1.17   

ตำรำงที่ 14  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเตรียม
ทีมห้องสวนหัวใจในช่วงนอกเวลาท าการ   

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 1 1.17 
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พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 4 4.7 

 
 6.2.13 Time door to fibrinolytic agent หมายถึงอะไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่
แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 88.3, ตอบผิด
ร้อยละ 11.7 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับที่ 1 ตอบผิดร้อยละ 7.05 พยาบาลวิชาชีพระดับที่ 2 ตอบ
ผิดร้อยละ 2.35, พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 1.17, พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิด
ร้อยละ 1.17 

ตำรำงที่ 15  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ  Time door 
to fibrinolytic agent 

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 6 7.05 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 1 1.17 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 10 11.7 

  
 6.2.14 Time door to fibrinolytic agent ใช้ เวลานานเท่ าไหร่  มีพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 
94.1 ตอบผิดร้อยละ 5.9 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ2 
ตอบผิดร้อยละ 1.17 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ไม่มีผู้ตอบผิด พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ 
1.17 

ตำรำงที่ 16  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเวลาของ Time door to 
fibrinolytic agent 

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 3 3.52 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 1 1.17 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
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ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 
รวม 5 5.9 

  
 6.2.15 Time door to PCI หมายถึงอะไร เท่าไหร่ มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนก
ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้อง ร้อยละ 85.9 ตอบผิดร้อยละ 
14.1 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิดร้อยละ 
3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ 3.52 
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย (Supervior) ไม่มีผู้ตอบผิด 

ตำรำงที่ 17  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ Time door 
to PCI 

ต ำแหน่งงำน   ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยำบำลวิชำชีพระดับ 1 
พยำบำลวิชำชีพระดับ 2 
พยำบำลวิชำชีพระดับ 3 
พยำบำลวิชำชีพระดับ 4 
หัวหน้ำหน่วย (Supervisor) 
ผู้จัดกำรแผนก (Manager) 

3 
3 
3 
3 
0 
0 

3.52 
3.52 
3.52 
3.52 

0 
0 

รวม 12 14.1 

 
 6.2.16 Time door to PCI ใช้เวลานานเท่าไหร่ มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้อง
ฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจ ตอบถูกต้องร้อยละ 89.4 ตอบผิดร้อยละ 
10.6 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิดร้อยละ 
2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ 1.17 

ตำรำงท่ี 18  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับเวลาของ Time door to PCI 
ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 3 3.52 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 2 2.35 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 3 3.52 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 1 1.17 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 9 10.6 
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6.2.16 ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจ ท่านต้องมาถึงห้องสวนหัวใจในเวลานานเท่าไร มี
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 100  

ตำรำงที่ 19  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องสวนหัวใจ
เกี่ยวกับความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมห้องสวนหัวใจให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 0 0 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 0 0 

  
 6.2.13 ถ้าไม่สามารถส่งผู้ป่วยไปห้องสวนหัวใจได้ทันที ต้องส่งผู้ป่วยไปสังเกตอาการต่อที่
แผนกใด มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวน
หัวใจตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 100 

ตำรำงที่ 20  แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วย 

ต ำแหน่งงำน ตอบผิดจ ำนวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 0 0 
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 0 0 
หัวหน้าหน่วย (Supervisor) 0 0 
ผู้จัดการแผนก (Manager) 0 0 

รวม 0 0 

 

7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง “เรื่องการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการ
รับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร
การส่ งต่ อผู้ ป่ วยกล้ าม เนื้ อหั ว ใจตายเฉี ยบพลันชนิ ด  ST segment elevation myocardial 
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infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่ง เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยาย
หลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพรรณนา 
(Descriptive research) โดย ใช้การศึ กษาแบบ Retrospective Study โดยใช้ เครื่ องมือ  คื อ 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 
และเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความรู้ของพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
คือ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและได้รับการ Activated STEMI Code ที่แผนกฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน
มกราคมปี 2015 ถึงธันวาคมปี 2017 จ านวน 148 คน โดยน าข้อมูลมาจากจากสถิติเวชระเบียน และ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คือ พยาบาลแผนกห้องฉุกเฉิน 39 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจ 35 เจ้าหน้าที่แผนกห้องสวนหัวใจ 11 คน รวมทั้งหมด 85 คน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
น ามาประมวลและวิเคราะห์  ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ค่าร้อยละ 
(percentage) ผู้วิจัยน าเสนอสรุป การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

7.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 จากการโดยศึกษาจากข้อมูลสถิติเวชระเบียนของผู้ป่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
ชนิด ST segment elevation myocardial infarction และแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับส่งต่อผู้ป่วย ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 
พบว่า  
  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยจากสถิติเวชระเบียน ตั้งแต่ปี 2558 – 2560  มีจ านวน 148 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 
มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4 โดยมีอายุเฉลี่ย 30.39 มีการศึกษาส่วนใหญ่จบ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 มีประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ที่ 4 – 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.1 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 45.9 มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพยาบาล
วิชาชีพระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 29.2 
  กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกต าแหน่ง สามารถตอบค าถามลักษณะอาการ
แน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถูกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถท าให้เริ่มกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพสามารถ
จ าแนกลักษณะของโรคได้อย่างถูกต้อง 
 กลุ่มตัวอย่างได้รับการท าและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที (Time door to 
EKG interpretion within 8 minutes) คิดเป็นร้อยละ 100 และค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ปี เท่ากับ 5.06 นาที 
โดยค่า Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ100 ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามของพยาบาล
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วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายในการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้อง ร้อยละ 87.1 ความรู้
เกี่ยวกับจ านวนเวลาในการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้องร้อยละ 94.1 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ
4 และพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย ที่จะต้องท าหน้าที่เป็นหัวหน้าเวร คอยดูแลบริหารจัดการ 
ตอบผิดน้อยที่สุดร้อยละ 1.17 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการความส าเร็จของการท าคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ เนื่องจาก เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลจะเป็นผู้เริ่มต้นในการท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้า
พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี โอกาสท าคลื่นไฟฟ้าหัวใจส าเร็จใน
เวลาที่ก าหนดก็มีโอกาสสูงมากเช่นกัน 
 กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างได้รับการสอดใส่เข็มเพ่ือท าการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที 
(Time door to PCI within 60 minutes) ท าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 60 นาที ได้ร้อยละ 79.5 
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ปีเท่ากับ 58.36 นาที ค่า Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งผลการ
ตอบแบบสอบถามของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับจัดการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เรื่องวิธีการติดต่อ Activated  STEMI 
Code, วิธีการตามทีมห้องสวนหัวใจช่วงในเวลา และนอกเวลาท าการ , ความหมายและเวลาการสอด
ใส่เข็มเพ่ือท าการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes), 
ความหมายและเวลาของวิธีการรักษาการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Fibrinolytic 
therapy), ความรู้ของเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจในการเตรียมห้องสวนหัวใจให้ทันตามเวลาที่ก าหนด , 
ความรู้ในการจัดการผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ซึ่งผลสัมภาษณ์พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 พยาบาลวิชาชีพระดับ4 และระดับ
หัวหน้าหน่วยซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการในแต่ละเวร สามารถตอบถูกมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 95 
ดังนั้น การที่กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างไม่สามารถได้รับการสอดใส่เข็มเพ่ือท าการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่
เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) ได้ตามระยะเวลาที่ทางโรงพยาบาลก าหนด
นั้น โดยท าส าเร็จได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.5 นั้นไม่สัมพันธ์กันกับความสามารถในการบริหารการการส่ง
ต่อผู้ป่วยของพยาบาล และเมื่อได้ลงไปศึกษาในแต่ละเคสที่ท าไม่ส าเร็จ ส่วนใหญ่เกิดจากร้อยละ 98 
ผู้ป่วยมีปัญหาค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้เกิดมีการตัดสินใจในการรักษาที่ล่าช้า ท าให้กระบวนการจัดการส่งต่อ
ผู้ป่วยเกิดความล่าช้า  ส่วนร้อยละ 2 เกิดจากการจราจรที่ติดขัด ท าให้แพทย์ผู้ท าการเปิดเส้นเลือดไม่
สามารถเข้ามาทันเวลา และในส่วนค าถามด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่งต่อผู้ป่วยนั้น ข้อที่มี
พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ Time door to PCI หมายถึงอะไร และใช้
เวลานานเท่าใด จากผลสัมภาษณ์ เกิดจากพยาบาลยังมีความสับสนกับเวลา 90 นาที ซึ่งโดยมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous coronary intervention) ต้อง
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กระท าภายใน 90 นาที ท าให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพระดับ1 และพยาบาลวิชาชีพ
ที่ท างานแผนกห้องสวนหัวใจ 
 ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพนั้น ถึงแม้จะสามารถตอบค าถามที่เกี่ยวกับการ
บริหารการส่งต่อผู้ป่วย ได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 นั้น อาจยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการการ
ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 4 และระดับหัวหน้าหน่วยตอบ
ค าถามผิด ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย ตาม แต่ด้วยต าแหน่งงานก็มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และในส่วนของพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ 2 จะเป็นพยาบาลส่วนใหญ่ที่
ตอบค าถามผิด ถึงแม้ต าแหน่งงานอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจมากนัก แต่ถ้าพยาบาลวิชาชีพ
ระดับ 1 และ 2 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการส่งต่อได้ดี ก็จะช่วยให้กระบวนการนี้ด าเนิน
ไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงควร
จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงกำรบริหำร 
 1. ในส่วนของบุคลากรไม่สามารถเข้ามาได้ตามเวลาเพ่ือเปิดหลอดเลือดหัวใจภายใน 60 นาที
เนื่องจากสภาพการจราจรนั้น อาจจะต้องพิจารณาให้ผู้ที่อยู่เวรล าดับต่อไปว่าสามารถเข้ามาได้เร็วกว่า
หรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ 
 2. ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพนั้น ถึงแม้จะสามารถตอบค าถามที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วย ได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 นั้น อาจยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 4 และระดับหัวหน้าหน่วย
ตอบค าถามผิด ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย ตาม แต่ด้วยต าแหน่งงานก็มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และในส่วนของพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ 2 จะเป็นพยาบาล
ส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามผิด ถึงแม้ต าแหน่งงานอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจมากนัก แต่ถ้าพยาบาล
วิชาชีพระดับ 1 และ 2 มีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการส่งต่อได้ดี ก็จะช่วยให้
กระบวนการนี้ด าเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น อบรมภาคทฤษฎี ปีละ 1 ครั้ง และ
จัดให้มีการ Pre and Post test เพ่ือน ามาประเมินความรู้ความสามารถของบุคลกรได้ตามความเป็น
จริงโดยให้ได้รับการนิเทศน์ครบ 100% และมีการตั้งเกณฑ์คะแนนความรู้ของพยาบาลที่ต้องการให้
ชัดเจน (>95%)  
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  2. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จ าลองปีละ 2 ครั้ง และให้มีการสับเปลี่ยนท าในทุก
แผนกที่เก่ียวข้อง 

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 เพ่ิมการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยไปในแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกโรคหัวใจ
ผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก แผนกระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยนอก เนื่องจากแผนกต่าง ๆ
เหล่านี้มีโอกาสพบผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction ได้บ่อย ดังนั้นการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วย จะช่วยให้ทราบถึง
ความพร้อมของทีมในการที่จะท าให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าข้อมูลที่
ศึกษามาพัฒนาระบบการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลเอกชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการรักษา 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมเครียดของนักโทษเด็ดขำดชำย  
ศึกษำเรือนจ ำพิเศษมีนบุรี 

 สุริยะ จันทสิทธิ์* 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย 2) ศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 3) หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ซึ่งได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ 
จ านวน 366 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือ
การวิเคราะห์ทางสถิติ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักโทษเด็ดขาดชาย มีความเครียดระดับต่ า จ านวน 292 คน 
คิดเป็น 79.8 % มีความเครียดระดับปานกลาง จ านวน 67 คน คิดเป็น 18.3 % มีความเครียด
ระดับสูง จ านวน 7 คน คิดเป็น 1.9 % โดยภาพรวมนักโทษเด็ดขาดชายมีความเครียดอยู่ในระดับต่ า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อ
ความเครียดที่แตกต่างกัน และระยะเวลาจ าคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยความส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ความเครียด นักโทษเด็ดขาด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 

 

 1. บทน ำ  
  ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ตามกฎหมาย โดยด าเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ ด าเนินการเกี่ยวกับ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังและปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกรมราชทัณฑ์ หรือตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย นั้นด้วย  
  เรือนจ าพิเศษมีนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เป็นจ านวนมากกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาด ด้วย
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจ าพิเศษมีนบุรีมีความแตกต่างจากสังคม
ภายนอกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบของการด ารงชีวิตที่ถูกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่แต่ภายในเรือนจ า
พิเศษมีนบุรีที่มีพ้ืนที่อย่างจ ากัดและต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก การต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางเรือนจ าพิเศษมีนบุรี การใช้ชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สังคม และที่
อยู่อาศัย การที่ต้องถูกแยกห่างออกจากสมาชิกในครอบครัว การสูญเสียอาชีพ การสูญเสียโอกาสต่าง ๆ 
ทางสังคม ความกลัวจากการถูกลงโทษทางวินัย ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวมานั้น จึงอาจจะท าให้
ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจ าพิเศษมีนบุรีเกิดภาวะความเครียด ความกดดัน ความทุกข์ใจ โดย
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภารกิจในการควบคุม และกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ตลอดจนระบบการบริหารจัดการของเรือนจ าพิเศษมีนบุรีเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก เมื่อกล่าวถึงเรื่องความเครียดผู้ศึกษาคิดว่าทุกคนก็เคยมีประสบการณ์กับการเผชิญ
ความเครียด ซึ่งคงไม่มีคนใดที่ไม่เคยมีความเครียด แต่ทั้งนี้คงเคยได้ยินหลาย ๆ คน บอกว่าตนเองไม่
เครียด นั่นแสดงว่าบุคคลผู้นั้นอาจจะหาวิธีในการจัดการกับความเครียด และใช้วิธีคลายความเครียด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้เขารู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข หรือในอีกกรณีหนึ่งบุคคลนั้นสามารถ
ใช้กลไกทางจิตเพ่ือการปรับตัว หรือทางจิตวิทยาเรียกว่าการปฏิเสธความจริง หรือใช้การแยกอารมณ์
ความคิดและความรู้สึกออกจากกัน หรือเป็นการแก้ตัวโดยการยกเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นมาอ้างโดยบอกว่า
ตนเองไม่เครียด ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจ าพิเศษมีนบุรี เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ต่อไป 

ตำรำงท่ี 1 สถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศ 

ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ (%) 
1.  นักโทษเด็ดขาด 258,572 39,767 298,339 81.443 

2.  ผู้ต้องขังระหว่าง 57,158 8,259 65,417 17.858 
2.1 อุทธรณ์ – ฎีกา 28,239 3,989 32,228 8.798 

2.2 ไต่สวน – พิจารณา 9,236 1,679 10,915 2.980 
2.3 สอบสวน 19,683 2,591 22,274 6.081 

3.  เยาวชนท่ีฝากขัง 54 2 56 0.015 
4.  ผู้ถูกกักกัน 16 0 16 0.004 
5.  ผู้ต้องกักขัง 2,219 269 2,488 0.679 

รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น 318,019 48,297 366,316 100.00 
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แหล่งที่มำ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ 
หมำยเหตุ : ส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
  ตามตารางที่ 1 สถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศแยกตามประเภท กรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันมี
ผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม จ านวนทั้งสิ้น 366,316 คน โดยในจ านวนนี้แยกเป็น นักโทษเด็ดขาด 
จ านวน 298,339 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.443 และผู้ต้องขังระหว่าง จ านวน 65,417 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 17.858 ส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง 

ตำรำงท่ี 2 สถิติผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ (%) 

1.  นักโทษเด็ดขาด 4,331 713 5,044 84.404 

2.  ผู้ต้องขังระหว่าง 791 140 931 15.579 

   2.1 อุทธรณ์ – ฎีกา 291 47 338 5.656 

   2.2 ไต่สวน – พิจารณา 170 41 211 3.531 

   2.3 สอบสวน 330 52 382 6.392 

3.  เยาวชนท่ีฝากขัง - - - - 

4.  ผู้ถูกกักกัน - - - - 

5.  ผู้ต้องกักขัง 1 - 1 0.017 

รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,123 853 5,976 100.00 

แหล่งที่มำ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ 
หมำยเหตุ : ส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

  ตามตารางที่ 1.2 สถิติผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรีแยกตามประเภท เรือนจ าพิเศษมีนบุรีใน
ปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม จ านวนทั้งสิ้น 5,123 คน โดยในจ านวนนี้แยกเป็นนักโทษเด็ดขาด 
จ านวน 5,044 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.404 และผู้ต้องขังระหว่าง จ านวน 931 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.579 ส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 
  2.2 เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 
  2.3 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
  3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เนื้อหาในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจ าพิเศษมีนบุรี โดยมีขอบเขตของการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาจ าคุก และระดับการศึกษา 
  3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ านวน 4,331 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  3.3 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ ผู้ศึกษาเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในเรือนจ า
พิเศษมีนบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมผู้ต้องขังชายให้อยู่ในระเบียบวินัยและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขัง
ชายหลบหนี จึงท าให้ผู้ศึกษามองเห็นสภาพปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย เนื่องจาก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท าให้ผู้ศึกษาไม่สามารถเห็นสภาพปัญหาความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดหญิงได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
 

4. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 4.1 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชาย มีผลต่อความเครียดใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน 
 4.2 ระยะเวลาจ าคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชาย มีผลต่อความเครียดในระดับที่
แตกต่างกัน 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 
 5.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

  จากการทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด

ในการศึกษาได้ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ระดับควำมเครียดของ        
นักโทษเด็ดขำดชำย 

1.  ความเครียดในระดับต่ า 
2.  ความเครียดในระดับปานกลาง 
3.  ความเครียดในระดับสูง 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักโทษ
เด็ดขำดชำย 

1.  อายุ 
2.  สถานภาพการสมรส 
3.  ระยะเวลาจ าคุก 
4.  ระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 



 
 

771 
 

  5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย 
เรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ านวน 4,331 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
   5.1.2 ขนาดกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั ้งนี ้ ค ือ นักโทษ
เด็ดขาดชาย เรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ านวน 366 คน ซึ่งค านวณได้จากสูตรการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% 
หรือ 0.05 คือ 

n =
N

1 + N(e)2
 

เมื่อ   

n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N  =  ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

e  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
แทนค่า 

  n  =  
4,331

1+4,331(0.05)2 
 

n = 
4,331

1+4,331(0.0025)
 

 

 n = 
4,331

1+10.8275
 

    

n = 
4,331

11.8275
 

 

n = 366.1806 หรือ 366 คน 
    5.1.3 ใช้วิธีสุ ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) คือ 
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ตามรายชื่อนักโทษเด็ดขาดชายที่
เรียงตามตัวอักษร โดยก าหนดช่วงของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ประมาณช่วงละ 11 คน โดยเริ่ม
นับจากรายชื่อนักโทษเด็ดขาดชายที่ข้ึนต้นด้วย “ตัวอักษร ก” เป็นต้นไป และสุ่มกลุ่มตัวอย่างเว้นช่วง
ละ 11 คน จนครบจ านวน 366 คน 

  5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากแนวคิดและ
ผลวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถาม โดยได้แบ่งส่วนประกอบของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 
คือ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย ประกอบด้วย 
อายุ สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาจ าคุก และระดับการศึกษา 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความเครียดนักโทษเด็ดขาดชาย โดยมีค าถามจ านวน 10 ข้อ ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ไม่เลย    =    0    คะแนน 
บางครั้ง   =    1    คะแนน 
ค่อนข้างบ่อย =    2    คะแนน 
บ่อยมาก =    3    คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนน 
0 - 0.99 =    มีความเครียดระดับต่ า 
1 - 1.99 =    มีความเครียดระดับปานกลาง 
2 - 3.00 =    มีความเครียดระดับสูง 

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 

  5.3 กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  5.3.1 การทดสอบหาค ่าความตรงเช ิงเนื ้อหา (Content Validity) ได ้สร ้าง

แบบสอบถามขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้
น าแบบสอบถามไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบข้อค าถาม
ให้เครื่องมือมีความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ 

  5.3.2 การทดสอบความเชื ่อมั ่น (Reliability) ผู ้ศ ึกษาได้ด าเน ินการปรับปรุง
แบบสอบถามตามค าแนะน าของท ่านอาจารย ์ที ่ปร ึกษาการศึกษาค้นคว้าอ ิสระ และน า
แบบสอบถามไปท าการทดสอบในเบื้องต้น (Pre - Test) โดยท าการทดสอบกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มี
ลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 40 คน จากนั้นได้น ามาวิเคราะห์หาความ
เชื ่อมั ่นโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื ่อมั ่นของครอนบัค (Cronbach’s reliability 
coefficient alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.903 

  5.4 วิธีกำรศึกษำ 
   5.4.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   5.4.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

  5.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจ าพิเศษมีนบุรี โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักโทษเด็ดขาดชายที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 366 ชุด และสรุปผลข้อมูล 

  5.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของแบบสอบถาม ลงรหัสข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

  5.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผู ้ศึกษาได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงในรูปแบบของตาราง และ
ใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) น าผลข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไปใช้
อ้างอิงและอธิบายถึงกลุ่มประชากร (Population) ทั้งหมด การบรรยายหรือสรุปผลจะใช้หลัก
ความน่าจะเป็น (Probability) มาทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติดังนี้ 
   5.7.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คือ การค านวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัว
เทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย 
    5.7.2 ค่าเฉลี ่ย (Mean) คือ การค านวณหาค่าเฉลี ่ยจากข้อมูลจัดกลุ ่มที ่อยู ่ใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี ่
    5.7.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : s.d) คือ รากที่สองของ
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับค่าเฉลี ่ยยกก าลังสอง (sum of squares ของ
ผลต่าง) หารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
    5.7.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance : 
Anova) คือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรต้นที่มีตั้งแต่สองค่าหรือ
มากกว่าสองค่ากับตัวแปรตามหนึ่งตัวเพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 

6. สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษา
เรือนจ าพิเศษมีนบุรี นั ้น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ประการสอง เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 
ประการสาม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งผู้ศึกษาได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ได้แก่ ความหมาย
ของความเครียด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด ประเภทของความเครียด  สาเหตุของความเครียด 
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ระดับของความเครียด การวัดความเครียด แนวความคิดเกี่ยวกับความเครียดของผู้ต้องขัง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจ าพิเศษมีนบุรี ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามให้กับนักโทษเด็ดขาดชายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 366 ชุด ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
น าข้อมูลไปใส่ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย  
ได้แก่ สถานภาพการสมรส และ ระยะเวลาจ าคุก ตัวแปรตาม คือ ระดับความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ได้แก่  

  1.  ความเครียดในระดับต่ า  
  2.  ความเครียดในระดับปานกลาง 
  3.  ความเครียดในระดับสูง 

  ส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : Anova) เป็นวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่
ใช้ศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยสรุปผลการศึกษาได้เป็น 5 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย 
6.2 ระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 
6.3 การทดสอบความความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ

นักโทษเด็ดขาดชาย 
6.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
6.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

  6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขำดชำย 
  จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการสมรสของนักโทษเด็ดขาดชาย ผลของ
การศึกษาพบว่า นักโทษเด็ดขาดชายมีสถานภาพโสด เป็นจ านวน 252 คน (ร้อยละ 68.9) มี
สถานภาพสมรส เป็นจ านวน 73 คน (ร้อยละ 19.9) และ มีสถานภาพหย่าร้าง เป็นจ านวน 41 คน 
(ร้อยละ 11.2) เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาจ าคุกของนักโทษเด็ดขาดชาย ผลของการศึกษาพบว่า  
นักโทษเด็ดขาดชายมีระยะเวลาจ าคุกน้อยกว่า 1 ปี เป็นจ านวน 49 คน (ร้อยละ 13.4) มีระยะเวลา
จ าคุก 1 ถึง 3 ปี เป็นจ านวน 186 คน (ร้อยละ 50.8) และ มีระยะเวลาจ าคุกมากกว่า 3 ปี เป็น
จ านวน 131 คน (ร้อยละ 35.8) 
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  6.2 ระดับควำมเครียดของนักโทษเด็ดขำดชำย 
  จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่านักโทษเด็ดขาดชายส่วนใหญ่มีระดับ
ความเครียด อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยทางสถิติเท่ากับ 0.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.480 โดยนักโทษเด็ดขาดชายที่มีความรู้สึกเศร้า เสียใจ จนท าให้ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตใน
เรือนจ า มีระดับความเครียดมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยทางสถิติเท่ากับ 1.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.710 ส่วนนักโทษเด็ดขาดชายที่มีอาการท าให้ตนเองได้รับความเจ็บปวด 
เช่น ชกก าแพง กรีดแขน โขกศีรษะ มีระดับความเครียดน้อยที่สุด อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยทางสถิติ
เท่ากับ 0.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.504 และได้แบ่งนักโทษเด็ดขาดชายออกเป็น 3 
กลุ่ม โดยแบ่งออกตามค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ประเมินได้ ซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายในกลุ่มที่มีความเครียด
ระดับต่ า จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 นักโทษเด็ดขาดชายในกลุ่มที่มีความเครียดระดับปาน
กลาง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 นักโทษเด็ดขาดชายในกลุ่มที่มีความเครียดระดับต่ า 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

  6.3 กำรทดสอบควำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อควำมเครียดของนักโทษ
เด็ดขำดชำย 
  จากผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย จ าแนกตามสถานภาพการสมรส โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ 
One-way Anova พบว่า ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000* 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ตาม
สถานภาพการสมรส เป็นรายคู่ คือ นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพโสดมีความเครียดน้อยกว่า
นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้าง โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.39186 มีผลต่างของค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.3919 และนักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพสมรสมีความเครียดน้อยกว่านักโทษเด็ดขาด
ชายที่มีสถานภาพหย่าร้าง โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.33324 มีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3333 สรุป
นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างมีความเครียดมากกว่านักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพ
สมรสและโสด และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย จ าแนกตามระยะเวลาจ าคุก โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ One-way Anova พบว่า 
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.334 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปตามสมมติฐาน
ของการค้นคว้าอิสระได้ ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อ
ความเครียดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาด
ชายมีผลต่อความเครียดที่แตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาจ าคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อความเครียดที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาจ าคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีความเครียด
ไม่แตกต่างกัน 

  6.4 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
  จากผลการศึกษา พบว่านักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างมีระดับความเครียด
มากกว่านักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพสมรสและโสด ดังนั้น เรือนจ าพิเศษมีนบุรี จะต้อง
ด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างมีระดับความเครียดลดลง  
เช่น การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้กับนักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
ทั้งนี้ จากผลการศึกษา นักโทษเด็ดขาดชายโดยส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับต่ า เรือนจ า
พิเศษมีนบุรี อาจจะด าเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง  ๆ เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายไม่มี
ความเครียดและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ภายในเรือนจ าจนกว่าจะพ้นโทษออกไปสู่
สังคมภายนอก 

  6.5 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป ผู้ศึกษาแนะน าให้มีการศึกษาต่อเนื่อง โดยจ าแนก
ศึกษาปัจจัยเฉพาะด้าน อาทิเช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ า ปัจจัยด้านการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง เป็นต้น เพ่ือหาความแตกต่างจากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจประกอบอำชีพตัวแทนขำยอิสระสินเชือ่บ้ำน  
กรณีศึกษำธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

อดิศัย แจ่มดวง* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ สินเชื่อ
บ้าน กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง
พรรณา (Descriptive Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้านของธนาคารกรุงศรีโดยสอบถามจากตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 152 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test การหาค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA)  
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 
บาทขึ้นไป อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน คือ พนักงานบริษัท และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีขึ้นไป   

ความคิดเห็นของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ที่มีต่อปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน         
ด้านผลตอบแทน และด้านความม่ันคง ตามล าดับ           

ความพึงพอใจของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ที่มีต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านโอการสในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการท างาน ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม 
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีโดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการท างาน สรุป
ผลได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ และด้านขั้นตอนการท างาน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับความพึงพอใจในอาชีพ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 
75 % 

 
ค ำส ำคัญ : ปัจจัยการจูงใจ ความพึงพอใจในอาชีพ  การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนอิสระ     
สินเชื่อบ้าน 
 

1. บทน ำ 
อาชีพและการประกอบอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิด

มาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตนเองอยู่รอด การแสวงหางานท าเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
จึงเป็นหนทางของความอยู่รอดได้ การประกอบอาชีพ คือ การท างานของมนุษย์เพื่อให้ได้ค่าตอบแทน 
เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดรายได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพ่ือน าไปใช้
จ่ายในปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา 

จากนโยบายของภาครัฐเรื่อง การให้สินเชื่อกู้ซื้อบ้านหลังแรก 2 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคาร
ต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์การให้สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
บ้านกรุงศรี โดยให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม 
ทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงการรีไฟแนนซ์บ้านปลอดภาระโดยมีเจ้าหน้าที่ของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน 
ธนาคารกรุงศรี เป็นผู้รับเอกสารจากลูกค้าเข้ามาท ารายการน าเสนออนุมัติวงเงิน นัดลูกค้าท าสัญญา
เงินกู้ นัดวันจดจ านองกับลูกค้า กับโครงการ กับธนาคาร 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ประกอบกับความส าคัญของอาชีพตัวแทนขายอิสระซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพแต่
ไม่สามารถหางานท าได้ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะท างานในสถานประกอบการ แต่มีความต้องการที่จะมี
อาชีพตัวแทนขายอิสระ รวมถึงผู้มีงานประจ าอยู่แล้วยังมีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ ต้องการมีอาชีพเสริม
จากงานประจ าได้ มีแหล่งข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ จากสถานการณ์
ดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี จึงมี
ความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
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ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้ าน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ปัจจัยใดที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้านของธนาคารกรุงศรี ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมจ านวนตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน และเกิดความภักดีกับองค์กร ไม่ย้ายหรือเปลี่ยนงาน ช่วยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน หรือภาพลักษณ์โดยรวม  

  

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ

บ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ

ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

3. แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจูงใจ 
เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก  (Frederick Herzberg, 1959) นักจิตวิทยาได้คิดค้นทฤษฎี

แรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
อ อ ก ไป  คื อ  Motivation-maintenance ห รื อ  Dual Factor Theory ห รื อ  The Motivation 
Hygiene Theory 

เฮอร์ซเบอร์ก มีแนวความคิดว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้
นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพ่ิมความสนใจในงาน
และเพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ย่อมท าให้ผลผลิตสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเกิด
ความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียท าให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิตก็ตกต่ า 
หน้าที่ของผู้บริหารก็คือ จะต้องรู้วิธีที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพ่ือจะให้งานบรรลุ
เป้าหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่า มีปัจจัยอยู่ 2 ประการ ที่เป็นแรงจูงใจท า
ให้คนอยากท างาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน หรือ
ปัจจัยสุข-อนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors)  
เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน มีอยู่ 5 ประการ คือ 

1) ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
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2) การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือทั้งจาก
กลุ่มเพ่ือน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนทั่ว ๆ ไป 

3) ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของ
งาน 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน ก็เนื่องจากว่า ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน      
ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั้ ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน     
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และจูงใจให้คนตั้งใจท างานจนสุดความสามารถ 

2. ปัจจัยค้ ำจุน หรือ ปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene factors) 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิด

ความไม่พึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 
1) นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองค์การ 
2) เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน

เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพ่ิมเงินเดือน 
3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิได้หมายถึง

การยอมรับนับถือ 
4) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพ่ือนร่วมงาน

ในองค์การ 
6) สถานภาพในการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอ้ือต่อความสุขในการ

ท างาน 
7) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน

การด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 
8) ความมั่นคงในการท างาน คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงของงานความ

มั่นคงขององค์การ 
9) สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เป็นองค์ประกอบท า

ให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 
จากที่กล่าวมาทั้ง 9 ประการข้างต้น ไม่ใช่สิ่งจูงใจให้คนท างาน หรือไม่มีคุณค่าในด้านการจูง

ใจคนแต่มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ท างาน หรือการป้องกันมิให้เกิดความไม่พึง
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พอใจในงานมีส่วนท าให้การท างานสุขสบายมากข้ึน ถือได้ว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการสนองความ
ต้องการของคน ไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลท างาน ถ้าหากว่าภาวะแวดล้อมที่ได้จัดไว้ดี
เพียงพอแล้ว ก็เป็นการสนองความต้องการของคนในการท างานเท่านั้น 

จากทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้น อันได้แก่ ตัวงานเอง หรือลักษณะของงานมี

ความส าคัญยิ่งกว่าปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เพราะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานอย่างแท้จริง 

2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดมีแต่จะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะท างานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและ   
ถาวรได ้

3) คนท างานทุกระดับจะมีความพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็นว่างานนั้นมี
ความหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเขา 

4) ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ต้องมีการจัด และ
ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย ทั้งสองอย่างพร้อมกัน 

ส าหรับผู้บริหารหากจะน าแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน โดย
การสร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึงปัจจัยค้ าจุน ได้แก่       
มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน   
เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยค้ าจุนเหล่านี้ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็
จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.2 ทฤษฎีล ำดับขั้นของควำมต้องกำรของ Maslow 
ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) ของ Maslow (อ้างถึง

ใน วันชัย มีชาติ, 2544: 51) หลักของทฤษฎีนี้มีว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและความ
ต้องการของคนไม่มีสิ้นสุด ในขณะที่ความต้องการที่รุนแรงกว่าได้รับการตอบสนองหรือมีความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ความต้องการของคนเรานั้นมัก
เป็นไปตามล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงเป็นขั้น ๆ ไปเรียกว่า ล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs) 
ซึ่งความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow มีดังนี ้

1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการทาง
พ้ืนฐานทางร่างกายเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ถือความต้องการขั้นแรกของมนุษย์ที่กระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน 
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ความต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ในองค์การความต้องการขั้นต้นนี้ เช่น สภาพการท างาน (ความ
ร้อน, อากาศ) เงินเดือนพื้นฐาน ร้านอาหารในที่ท างาน เป็นต้น 

2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความ
ต้องการขั ้นนี ้จะเกิดขึ้นเมื ่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหนึ ่ง (ใน
จ านวน หรือปริมาณ) ความต้องการในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการขั้นนี้
ในองค์การเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการท างาน (Job Security) ซึ่งเป็นความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคนงานเพ่ิมข้ึน 

3) ความต้ องการทางด้ านสั งคม (Social Need/Belongingness and Love 
Needs) เมื่อคนมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยแล้ว จะมีความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการให้สังคมยอมรับว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์การหรือสังคมเป็น
ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้องการมีเพ่ือน ต้องการความรัก และความพอใจในการสัมพันธ์กับ
คนอ่ืน และเน้นในเรื่องมิตรภาพซึ่งในองค์การความต้องการด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพของการจัดการ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ      
เป็นต้น 

4) ความต้องการได้รับการยกย่องและนับถือตนเอง (Self-esteem Needs, Ego, 
Status) ความต้องการขั้นที่ 4 นี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการขั้นที่ 1, 2 และ 3 ได้รับตอบสนองแล้ว 
ในขั้นนี้คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความส าเร็จ ต้องการได้รับการยกย่องใน
สังคม ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการ
ในขั้นนี้ ในองค์การเราสามารถพิจารณาได้จาก ชื่อต าแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน ลักษณะงาน          
ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

5) ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-actualization 
Needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย ซึ่งเกิดเมื่อความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
จะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ ความต้องการใน
ขั้นนี้จะเป็นความต้องการที่จะรู้ว่าตนมีความสามารถใดและท าสิ่งใดได้ดีที่สุดและได้ท าในสิ่งดังกล่าว 
ความต้องการในขั้นนี้ ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความต้องการก้าวหน้า และความต้องการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งในองค์การความต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาส
ให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า และความความส าเร็จในการท างาน 

ความต้องการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow จะเป็นความต้องการที่เป็นล าดับขั้นจากขั้นที่ 1 ไปสู่    
ขั้นที่  5 ความต้องการจะไม่มีการข้ามขั้น ความต้องการที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนท างานหรือแสดง
พฤติกรรมจะต้องเป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น ความต้องการที่ได้รับการ
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ตอบสนองแล้วจะไม่สามารถเป็นแรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้คนท างานจึงมีความจ าเป็นต้องรู้
แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนว่ามีแรงจูงใจเรื่องใด  

ควำมหมำยควำมพึงพอใจ 
กู๊ด (Good, 1973: 320) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพระดับความพึง

พอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคล สิ่งที่ท า ให้เกิดความรู้สึกความพึงพอใจ
ของมนุษย์มักจะได้แก่ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเร้า (Stimulant) การวิเคราะห์ระบบความพึง
พอใจคือการศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและ
ความสุขแก่มนุษย์ ซึ ่งความพอใจจะเกิดขึ ้นได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที ่ เป็นที่ต้องการ
ครบถ้วน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 

1.1 ประสบการณ์ในการท างาน เมื่อบุคคลท างานมานานจนมีความรู้ความช านาญ
ในงานนั้นมากข้ึน จะเกิดความพึงพอใจกับงานท่ีท า หรือพอใจงานใหม่ที่ใกล้เคียงประสบการณ์เดิม 

1.2 เพศ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ท า รวมทั้งระดับความทะเยอทะยานและความ
ต้องการทางด้านการเงิน เพศหญิงมีความอดทน ที่จะท างานที่ต้องใช้ฝีมือ และงานที่ต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าชาย 

1.3 กลุ่มสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มที่ท างานด้วยกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานงานซึ่งต้องการความสามารถหลายอย่างประกอบกัน ต้องมีสมาชิกที่มีทักษะในงานหลาย
ด้าน และความสามัคคีปรองดองกันของสมาชิกจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 

1.4 อายุ อาจจะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ในการท างานนั้นมาก จะพอใจงานเดิม
และไม่ชอบเปลี่ยนงาน 

1.5 เวลาในการท างาน งานที่ท าในเวลาปกติ จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน
มากกว่างานที่ต้องท าในเวลาที่บุคคลอ่ืนไม่ต้องท างาน เพราะขัดกับความต้องการเวลาส่วนตัวเพ่ือ
พักผ่อนและสังสรรค์ 

1.6 เชาวน์ปัญญา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และลักษณะงานที่ท า เช่น พนักงานใน
โรงงานที่มีเชาวน์ปัญญาในระดับสูงแต่ท างานที่เป็นงานประจ า มักจะเบื่อหน่ายงานได้ง่าย และมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท างานในโรงงาน เกิดความไม่พอใจเพราะงานไม่ท้าทาย และไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

1.7 การศึกษา มีผลต่อการวิจัยไม่เด่นชัดนัก แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานที่ท าว่าเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 
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1.8 บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยหรือภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีผลต่อการวิจัยไม่
เด่นชัดนัก แต่มักจะข้ึนอยู่กับงานที่ท าว่าเหมาะสมหรือไม่ 

1.9 ระดับเงินเดือน เงินเดือนที่มากพอแก่การด ารงชีพตามสภาพ ท าให้บุคคลไม่ต้อง
ดิ้นรนมากนักที่จะไปท างานเพ่ิมนอกเวลาท างาน ดังนั้นผู้ที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการ
ท างานมากกว่าผู้ที่มีเงินเดือนต่ า 

1.10 แรงจูงใจในการท างาน โดยเฉพาะแรงจูงใจจากความคิดส่วนตัวของผู้ท างาน
เอง มีความมุ่งมั่นความส าเร็จก็จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน 

1.11 ความสนใจในงานเฉพาะด้าน บุคคลที่สนใจในงาน และได้ท างานที่ตนเองถนัด
และพอใจ จะมีความสุขและพึงพอใจในการท างานมากกว่าบุคคลที่มีศูนย์ความสนใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่
งาน 

2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ 
 2.1 ลักษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจ ความท้าทาย ความแปลก โอกาสที่จะได้

เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการท างาน
และวิธีการท างาน การที่ผู้ท างานมีความรู้สึกต่องานที่ท าอยู่ว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์     
ท้าทาย สิ่งเหล่านี้ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงาน
นั้น ๆ และเกิดความผูกพันต่องาน 

 2.2 ฐานะทางวิชาชีพ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของเสมียน
พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน แต่มีถึงร้อยละ 17 ที่พบว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน ใน
สภาวะที่เศรษฐกิจดี มีงานให้เลือกท า จะมีการเปลี่ยนงานบ่อย เพ่ือจะเลื่อนเงินเดือน เลื่อนฐานะของ
ตนเอง 

 2.3 ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการท างานกับขนาดของหน่วยงานแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน ตามทัศนคติหรือและคิดเห็นส่วนตัว ถ้าต้องการความมีศักดิ์ศรีและชื่อเสียง บุคคล
นั้นจะพอใจเลือกท างานกับหน่วยงานใหญ่ แต่ถ้ามุ่งความสัมพันธ์ บุคคลนั้นจะพอใจท างานใน
หน่วยงานขนาดเล็ก เนื่องจากหน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จักกัน ท างานคุ้นเคยกันได้ง่าย
กว่าหน่วยงานใหญ่ มีความรู้สึกเป็นกันเองและร่วมมือช่วยเหลือกัน ขวัญในการท างานดี ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 

2.4 ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน การที่บ้านอยู่ห่างไกลจากที่ท างานการ
เดินทางไม่สะดวก ต้องตื่นแต่เช้ามืด รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างาน 

2.5 สภาพทางสังคม ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่มีส่วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท างาน คนท างานในเมืองใหญ่ มีความพึงพอใจในการงาน น้อยกว่าคนที่ท างานในเมืองเล็ก ทั้งนี้
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เนื่องจากความคุ้นเคย ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ท าให้เกิดความ
อบอุ่นและมีความสัมพันธ์กัน 

2.6 โครงสร้างของงาน หมายถึงความชัดเจนของงาน ที่สามารถอธิบายชี้แจง
เป้าหมายของงาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความชัดเจนบอกให้รู้ว่า
จะท าอะไร และด าเนินการอย่างไร ท าให้สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถป้องกันมิให้เกิดความบิดพริ้ว
ในการท างาน และง่ายต่อการควบคุม 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ 
 3.1 ความมั่นคงในงาน พนักงานมีความต้องการงานที่มีความแน่นอนมั่นคง บริษัทที่

ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน เช่น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นตระหนักถึงความม่ันคงของงาน คือ
มีการจ้างงานตลอดชีวิต ความมั่นคงในงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง 

3.2 รายรับ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อมั่นว่า รายรับที่ดีของพนักงาน
จะเยียวยาโรคไม่พอใจในงานผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐลาออกไปสู่ภาคเอกชนก็เพราะรายรับที่
ดีกว่า 

3.3 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ ค่าครองชีพสูง 
ค่าตอบแทนหรือรายรับเป็นความส าคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปลี่ยนงาน เนื่องจากเงินเดือนของ
หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งดีกว่า นอกจากนี้การได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งชดเชยจะสร้างความพึงพอใจใน
งานอย่างมาก เช่น การได้รับโบนัส เงินสมนาคุณ และเงินรางวัล เป็นต้น 

3.4 โอกาสก้าวหน้า โอกาสที่จะมีความก้าวหน้า ในการท างานมีความส าคัญ ส าหรับ
ทุกคน ถ้าบุคคลเห็นว่างานนี้ไม่เปิดโอกาสให้ตนก้าวหน้าจะเกิดความไม่พอใจและเปลี่ยนงาน และจาก
การศึกษาพบว่า คนสูงวัยให้ความสนใจกับโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนที่อ่อนวัย อาจเป็น
เพราะว่าคนสูงวัยได้ผ่านโอกาสก้าวหน้ามาแล้ว 

3.5 อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง อ านาจที่หน่วยงานมอบให้ตามต าแหน่ง
เพ่ือควบคุมสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ส าเร็จ งานบางอย่างมี
อ านาจตามต าแหน่งที่เด่นชัด งานบางอย่างมีอ านาจที่ไม่เด่นชัด ท าให้ผู้ ท างานปฏิบัติงานยากและ   
อึดอัด 

3.6 สภาพการท างาน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความสะอาด 
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีห้องพักผ่อนและการจัดเสียงตามสาย เป็นต้น ถ้าการจัดนั้นเหมาะสม    
ผู้ท างานเกิดความสุขสบาย จะท าให้เกิดความพอใจในงาน 

3.7 เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุข 
และพอใจในการท างาน 

3.8 ความรับผิดชอบงาน เป็นทัศนคติส่วนตัวของบุคคล ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงจะ
มีความพอใจในการท างานซึ่งแม้จะเป็นงานที่ยากล าบาก มากกว่าบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่องานต่ า 
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3.9 การนิเทศงาน คือการชี้แนะในการท างานจากหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน ถ้าผู้นิเทศมีศิลปะ (ใช้ทฤษฎี Interaction management) ในการชี้แนะจะสร้างความ
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมที่มีต่อองค์การด้วย แต้ถ้าผู้นิเทศชี้แนะด้วยอคติและอารมณ์ขุ่น
เคืองจะเกิดผลในทางตรงกันข้าม 

3.10 การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ถ้าผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาส
สื่อสารกับตนบ้าง พยายามเข้าใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคิดอะไร จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน (หลักของ Thomas Haris : I’m OK , you ’re OK และทฤษฎี Interaction 
management) การที่พนักงานมีส่วนรับรู้ในเป้าหมายขององค์การ ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนแนวทาง
แก้ปัญหาตามสมควร แสดงถึงการที่ผู้บังคับบัญชายอมรับในคุณค่าและความสามารถของเขา 
(Maslow : Esteem needs) พนักงานจะรู้สึกพอใจและให้ความร่วมมือเต็มที่ 

3.11 ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ความประพฤติ ความสามารถ และความตั้งใจ      
ที่ผู้บริหารมีต่อหน่วยงาน ท าให้พนักงานเกิดความศรัทธา (ผู้น า : ท าตนเป็นตัวอย่าง) ช่วยสร้างความ
พึงพอใจในการท างานและพนักงานจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาสาระส าคัญประกอบด้วย ปัจจัยการจูงใจ ความพึงพอใจในการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน โดยใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจ ความพึง
พอใจ โดยรวบรวมข้อมูลหนังสือ ต ารา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากเว็บ
ไซด์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และอ้างอิงในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลการศึกษา
ที่เก่ียวข้อง  

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการจูงใจใน

การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี 

ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย  
ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 
 
สมมุติฐำนในกำรวิจัย 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มที่ประกอบอาชีพตัวแทนเป็นอาชีพ
หลัก 2) กลุ่มที่ประกอบอาชีพตัวแทนเป็นอาชีพเสริม 3) กลุ่มท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน และใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางส าเร็จของ 
Krejcie and Morgan ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (ระดับความแม่นย า 95% และที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จ านวน 152 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ท าวิจัยโดยการส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ผ่านทางระบบ Internetโดยผ่านทาง e-mail และเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้าง
แบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google Spreadsheet ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ของแบบสอบถาม Online ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ใช้งานอยู่  และการเก็บ
ข้อมูลจากตัวแทนประชากรโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ ไม่ เป็นไปตามโอกาส (Non – Probability 
Sampling) ด้ วยวิธีสุ่ มตั วอย่ างโดยใช้ ความสะดวก  (Convenience Sampling) ซึ่ งกระจาย
แบบสอบถามไปยังตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน และประสบการณ์การท างาน ลักษณะค าถามเป็นการเลือกตอบโดยทั่วไปตามประเภท
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้าน 
ผลตอบแทน ด้านความมั่นคง และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
ของธนาคารกรุงศรีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ 
ด้านขั้นตอนการท างาน และด้านการประกอบอาชีพโดยรวม 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจในการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาจากเอกสาร ด้านวิชาการ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

พึงพอใจ และปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน    เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตั้งกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและกรอบการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ และปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบ

อาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย 
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 0.939 

5. แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 152 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการทราบในการ

วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ดังนี้ 

1. หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพก่อนมา
ประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการท างาน 

2. หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของ
ปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  ด้านลักษณะงาน ด้านผลตอบแทน ด้านความมั่นคง และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และของความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของ
ธนาคารกรุงศรีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ       
ด้านขั้นตอนการท างาน และด้านการประกอบอาชีพโดยรวม 
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เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรกับการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ใช้ 
t-test กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่มการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี
เปรียบเทยีบความแตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไป 

หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจ และความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Correlation Coefficient) 

 

5. ผลกำรวิเครำะห์ 
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านคือพนักงานบริษัท และมีประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลปัจจัยกำรจูงใจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ความคิดเห็นของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ ที่มีต่อปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจ

ประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน         
ด้านผลตอบแทน และด้านความม่ันคง ตามล าดับ 

ด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5 
อาชีพนี้ท าให้ท่านได้รับโอกาส และสามารถน าความรู้ไปด าเนินธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ 
รองลงมาคือ ข้อ 2 ท่านเป็นคนที่มีความถนัดและมีความสามารถในการท างานด้านสินเชื่อของ
ธนาคารมาก่อน และข้อ 3 อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถ และเชาว์ปัญญาของท่าน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 ท่านประกอบอาชีพนี้เพราะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่การประกอบ
ธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน เป็นต้น 

ด้านผลตอบแทน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มรีะดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการท างานของธนาคารตรงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือ 
ข้อ 1 รายได้จากการท าอาชีพนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และข้อ 3 ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
ท่านประกอบอาชีพนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 ผลส าเร็จจากการท างานท าให้ท่านได้รับโอกาสรับ
งานโครงการเพิ่มสูงมากข้ึน 

ด้านความมั่นคง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5 
อาชีพนี้ท าให้ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการท างานเกี่ยวกับธนาคาร การเงิน และ
งานด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านมีเงินออมมากขึ้นจากการประกอบอาชีพนี้ 
และข้อ 2 เมื่อท างานส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่านได้รับโอกาสรับงานโครงการต่อเนื่องเพ่ิมสูงมาก
ขึ้น ข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 รายได้จากการประกอบอาชีพนี้ ท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดียิ่งขึ้น 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด คือ ข้อ 2 สถานที่ท างานของท่านมีระบบรักษาปลอดภัยเป็นอย่างดี รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่าน
ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี เมื่อร้องขอความช่วยเหลือ และข้อ 4 สถานที่
ท างานอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และสะดวกต่อการเดินทาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 3 เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในการท างานมีเพียงพอ เหมาะสม 

ข้อมูลควำมพึงพอใจในอำชีพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ความพึงพอใจของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ ที่มีต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ

ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านโอการสในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการท างาน ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม 
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ตามล าดับ 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
คือ ข้อ 2 รายได้จากการประกอบอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ ข้อ 3 อาชีพนี้ท้า
ทายความสามารถ และเปิดโอกาสน าท่านก้าวไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ และข้อ 4 อาชีพนี้ท าให้ท่าน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเกิดความภูมิใจในตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 5 อาชีพนี้ท า
ให้เกิดช่องทางการท างานในธุรกิจอ่ืน 

ด้านโอกาสทางอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
คือ ข้อ 5 ธนาคารกรุงศรี เป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างานของท่าน รองลงมาคือ ข้อ 3 
อาชีพนี้สามารถน าท่านไปสู่ความส าเร็จในด้านรายได้เป็นอย่างดี และข้อ 1 ประสบการณ์จากอาชีพนี้
ท าให้ท่านได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 อาชีพนี้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับท่านในอนาคตได้ 

ด้านขั้นตอนการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ 
ข้อ 1 กระบวนการ และขั้นตอนการขอสินเชื่อของ ธนาคารมีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และข้อ 3 ธนาคารมีระบบปฏิบัติการสนับสนุนงานด้านการขอสินเชื่อ 
ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ข้อ 4 จ านวนบุคคลากรด้าน
สินเชื่อของธนาคารมีเพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 5 เป้าหมายงานด้านสินเชื่อ
ของธนาคารที่ได้รับมีความเหมาะสมไม่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานของพนักงาน  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ขั้นตอนการขอสินเชื่อไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าพอใจ
ในบริการ 

ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับ
มากท่ีสุด คือ ข้อ 2 ท่านรู้สึกพอใจในรายได้จากการประกอบอาชีพนี้ รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านมอง
อาชีพปัจจุบันที่ท าอยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่ใฝ่ฝัน และข้อ 5 ท่านพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือ
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ความก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 ธนาคารจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามรถของบุคลากรด้านการขาย และสินเชื่อ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการ
ท างาน สรุปผลได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพที่ท าก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจประกอบ
อาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ และด้านขั้นตอนการท างาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจและความพึงพอใจในอาชีพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 % 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐานหลัก ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล

ต่อการตัดสิน ใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสิน เชื่อบ้ านของธนาคารกรุงศรี  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยอมรับสมมติฐานหลักปัจจัยการจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจใน
การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 % 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
ผลจากการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ

บ้าน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นที่ควร
น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

ปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคาร
กรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมรายด้านอยู่ใน ระดับมาก คือ ด้าน
ลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านผลตอบแทน  และด้านความมั่นคง 
ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ลักษณะของงาน ในที่นี้หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะ
ของงาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก เห็นว่า 1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้น อัน
ได้แก่ ตัวงานเอง หรือลักษณะของงานมีความส าคัญยิ่งกว่าปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เพราะ
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างานอย่างแท้จริง  2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดมีแต่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะ



 
 

793 
 

ท างานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้  3) คนท างานทุกระดับจะมีความ
พอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็นว่างานนั้นมีความหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเขา  4) ใน
กระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ต้องมีการจัด และก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้ง
สองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน ส าหรับผู้บริหารการสร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดย
ค านึงถึงปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ 
รวมทั้งความมั่นคงของงาน ปัจจัยค้ าจุนเหล่านี้มีความส าคัญและมีความจ าเป็น ซึ่งเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้
อยู่แล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รายได้ที่ได้รับการจ่ายเงินค่าตอบแทนจาก
การท างานของธนาคารตรงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รายได้จากการท าอาชีพนี้ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่า ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประกอบอาชีพนี้ และผลส าเร็จจากการท างานท าให้ท่าน
ได้รับโอกาสรับงานโครงการเพ่ิมสูงมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก ปัจจัยค้ าจุน  หรือ 
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัย
ที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 1) นโยบายและการบริหารงาน คือ
การจัดการและการบริหารองค์การ 2) เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความ
ไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพ่ิมเงินเดือน 3) ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิได้หมายถึงการยอมรับ 4) ความสัมพันธ์กับ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผู้ ใต้บั งคับบัญชาด้วยความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน  5) 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพ่ือนร่วมงานในองค์การ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิติธร นูพิมพ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบ
อาชีพหลักเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด” ผลการศึกษาพบว่า ทัศนะของตัวแทน
ประกันชีวิตเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
เหตุผลส าคัญคือ คิดว่าเป็นอาชีพที่ ได้รับผลตอบแทนสูง และคุ้มค่า สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นตัวแทนประกันชีวิตยังคิดด้วยว่า เวลาการท างานสามารถยืดหยุ่นได้ และ
อาชีพนี้เป็นอาชีพท้าทายความสามารถ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจและความพึงพอใจในอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 % ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยการจูงใจและ
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ความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน ตอบสนองต่อความต้องการท างานในการประกอบ
อาชีพของบุคคลนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของดรุณี นาคฤทธิ์ (2547: 34) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพไว้ว่า เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมากที่สุดในการน าไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนบุคคลในด้านความถนัด ความ
สนใจ และความต้องการกับขีดจ ากัดของความจริง สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา สาธุพันธ์ (2547: 
16) ได้สรุปว่า การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพขึ้นอยู่กับความต้องการของตนเองเป็นหลั ก        
โดยพิจารณาเลือกทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่สุด และองค์ประกอบส าคัญในการเลือกอาชีพ ได้แก่    
ด้านความรู้ความสนใจ หรือความถนัดของแต่ละบุคคล อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกอาชีพขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิต ทั้งจากครอบครัว บุคคลรอบข้าง สังคม และสภาวะแวดล้อม        
การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนต่อเนื่องทั้งชีวิต ควรได้รับการฝึกฝนให้
ตัดสินใจที่ดี มีความสามรถในการน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมาพิจาณาอย่างละเอียด      
ถี่ถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ

บ้าน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้สรุปมาบ้าง
แล้วนั้น ดังนั้น ข้อเสนอแนะจึงเป็นการน าเสนอในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจ านวน
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านมีไม่เพียงพอ การย้ายธนาคาร และการเปิดรับสมัครตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน ดังนี้ 

ควรสร้างความมั่นคงทางรายได้ และสวัสดิการด้านสุขภาพเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ท างานส าหรับตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน 

ด้านการแสดงตัวตนที่ชัดเจน ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น หนังสือแสดงตนของตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี เพ่ือให้ลูกค้าภายนอกเกิดความเชื่อมั่นในตัวพนักงานประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ 

ควรเพ่ิมเงินเดือนประจ าให้กับตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านแก้ไขปัญหาจ านวนตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านมีไม่เพียงพอ และป้องกันการย้ายธนาคาร 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลาท าให้ไม่สามารถศึกษาความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคลที่

ท าการศึกษาได ้หากมีเวลามากขึ้นจึงควรศึกษารายละเอียดลงในระดับปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
ควรเพิ่มปัจจัยที่จะศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถมอืสองในเขต
เทศบำล จังหวัดบุรีรมัย ์

อรทัย เต้นภูษา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (4) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มี
ผลการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (5) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 27,150 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 12,884 คน เพศหญิง 14,266 คน จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานไค-สแควร์ (Chi – Square test) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชาย จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 อายุส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 211 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.8 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 236 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ที่ 20,001–30,000บาท จ านวน 121 คิดเป็นร้อยละ 30.3  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ส่วนด้านช่องทางการจัด

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: apirukchino@gmail.com 
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จ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 4P ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง มีด้าน
เดียวที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองคือด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ 
 

1. บทน ำ 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรถยนต์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การ เดินทางให้กับมนุษย์ทั้งเรื่องส่วนตัวและการท าธุรกิจการงาน ท่องเที่ยว และรวมไปถึงการขนส่ง 
ฯลฯ รถยนต์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตของสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากต้อง
ใช้รถยนต์ ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ ที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนต้องการมีรถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน  

รถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วเข้ามามีบทบาททดแทนรถยนต์ใหม่ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง ให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่จะหาซื้อรถยนต์ไว้ในครอบครองได้ในราคาที่เพียงพอกับรายได้ตลาด
รถยนต์ มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วจึงได้รับความสนใจและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมี
แนวโน้มที่จะเติบโต เพ่ิมขึ้นต่อไปได้อีกแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ า หรือผันผวนไป
เพียงใดก็ตาม แต่ความต้องการในการเดินทางเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนไทย โดยเฉพาะในภาวะที่
เศรษฐกิจดีขึ้น ก็มีการแข่งขันทางธุรกิจด้านนี้มากขึ้น ดังนั้นความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ จึงทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ผนวกกับความต้องการและค่านิยมด้านความมีหน้าตาในสังคม ส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปหันมาซื้อรถยนต์กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากโฆษณารถยนต์ที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งจากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ (อุกฤษ อุทัยวัฒนา, 2557)  

ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นมาหลัง
ได้รับผลกระทบจากโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกท าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลง โดยมี
ยอดขายรถยนต์มือสองทั้งปี 2559 ประมาณ 1.31-1.37 ล้านคัน เพ่ิมขึ้นจาก 1.25 ล้านคันจากปี 
2558 โดยมีสัญญาณบวกที่ส าคัญ คือ 1) ระดับราคารถยนต์มือสอง มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการใช้งานรถยนต์มือสองมีมากขึ้น 2) สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์) เพ่ิมยอดจัดสินเชื่อสูงขึ้น 
และ 3) อัตราหนี้เสียของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจากการที่สถาบันการเงินได้
ขยายระยะเวลาผ่อนช าระค่างวดรถให้นานขึ้น ซึ่งช่วยลดภาระการช าระหนี้แต่ละงวด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันระหว่างผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์มือสอง และสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อใน
การออกแคมเปญหรือโปรโมชั่น เพ่ือกระตุ้นยอดขายต่าง ๆ อาทิดอกเบี้ยพิเศษ 2.99%, ผ่อนนาน
สูงสุด 84 เดือน, รับประกันสูงสุด 2 ปี อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์มือสองในไตรมาส 2 ปี 2559 มี



 
 

798 
 

โอกาสอยู่ในภาวะซัพพลายช็อตหรือภาวะขาดแคลน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์มีการปรับลดการผลิตของ
ตนเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะตลาดท าให้ลูกค้า ชะลอการตัดสินใจ ขายรถตัวเองเพ่ือซื้อรถรุ่นใหม่
เนื่องจากยังไม่สามารถรับรถทันทีซึ่งมีทิศทางสวนกับ ความต้องการรถยนต์มือสองที่มากขึ้น (รายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2559)  

ปัจจัยการตลาดจึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิดของ  
Kotler (1997: 105) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัย ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันการบริหาร
การตลาดยุคใหม่จะเน้นที่กลุ่ม ลูกค้าเป็นส าคัญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจ
รถยนต์มือสองต้องท าให้ลูกค้าเกิด ความพึงพอใจในความต้องการซื้อรถยนต์มือสอง โดยเป็น
จุดเริ่มต้นไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน 

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  (อิงอร 
ชัยยันต์, 2550: 1) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับธุรกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจมือ สอง และสามารถเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัด

บุรีรัมย์  
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาล

จังหวัดบุรีรัมย์  
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัด

บุรีรัมย์  
2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขต

เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  
2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขต

เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์   
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ

หัวข้องานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขตเทศบาล 
จังหวัดบุรีรัมย์โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง และตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์มือสอง สามารถก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1  

ตัวแปรอิสระ (Independent)                                     ตัวแปรตำม (Dependent) 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวน 27,150 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 12,884 คน เพศหญิง 14,266 คน(กรมการปกครอง,ระบบ
สถิติทางการทะเบียน 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สองซึ่งได้ก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane จากขนาดจ านวน

ปัจจัยด้ำนกำรตลำด 
-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ด้านส่งเสริมทางการตลาด 

กำรตัดสินใจของผู้บริโภคใน

กำรเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพสมรส 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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ประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ถึง ∞ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้
ขนาดของตัวอย่างจ านวน 400 คน (Yamane, 1973) การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยประกอบด้วย 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่บอกถึงสัดส่วนจ านวนต่อร้อยละ (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2540: 83) ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย  
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานการทดสอบแบบไค-สแควร์ (Chi – Square test) 
2. ทดสอบปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และ

สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  

 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 อายุส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ที่ 20,001–30,000บาท จ านวน 121 คิดเป็นร้อยละ 
30.3  
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวม 
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด n �̅� SD ระดับควำมคิดเห็น 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 400 4.52 0.565 มากที่สุด 
2. ด้านราคา  400 4.45 0.596 มากที่สุด 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 400 4.19 0.599 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิทางด้านการตลาด 400 4.32 0.585 มากที่สุด 

เฉลี่ย  4.37 0.507 มำกที่สุด 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
รองลงมาคือ ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.45) ด้านการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ตามล าดับ 

4.2 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย  
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐำน Accept Reject 
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนตม์ือสอง /  
1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนตม์ือสอง /  
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง /  
1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง /  
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ /  
1.6 สถานภาพท่ีแตกต่างกันมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง /  
2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สอง 

/  

2.2 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง /  
2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง 

/  

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง 

 / 

 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของกลุ่มตัวอย่างสมารถแบ่งได้เป็น
ประเภทของรถยนต์มือสองที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุดคือรถยนต์นั่ง โดยอายุรถยนต์มือสอง
ที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดคืออายุรถยนต์ 3 ปี มีวิธีการช าระเงินที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดคือการผ่อน
ช าระเงิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากที่สุดคือเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากรถยนต์นั่งเหมาะส าหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การท างาน พักผ่อน ท่องเที่ยว หรือการบรรทุกของเล็กน้อยซึ่งไม่ได้เน้นหนักไปในด้านการใช้งานหนัก 
ๆ โดยอายุการใช้งานของรถในช่วง 3 ปี ถือเป็นอายุการใช้งานที่ผ่านน้อย การซื้อรถมือสองที่มีอายุ
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การใช้งานมาแล้วเพียง 3 ปี จึงเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งการผ่อนช าระเป็นวิธีการที่ผู้บริโภคสามารถหมุน
เงินที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ท าให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมไม่เดือดร้อน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชัย จ านงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และในการจัดการนั้นการตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณี
บุษกร ค าคง (2542) กล่าวว่าการตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่ก าลังพิจารณาโดยใช้ความรู้
พ้ืนฐาน และข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับน ามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิงเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายแสดง
ทิศทางน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา
มีเหตุผลส่วนตัวอารมณ์ความรักใคร่ชอบพอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ วจนะ ภูผานี  
(2555) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืน ๆ จากทางเลือก
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับคือ การตัดสินใจ ตามความเคย
ชิน การตัดสินใจที่จ ากัดและการตัดสินใจอย่างกว้างขวางบาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของ
การตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเดียววุฒิชัย จ านง (2523) กล่าวว่า      
การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในการจัดการนั้นมีการตัดสินใจเป็นหัวใจใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณี เพ่ือด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการ
พินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตัว อารมณ์ ความรักใคร่ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 
และมีลักษณะเป็นกระบวนการอัน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป บุษกร ค าคง (2542) 
กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กาลังพิจารณาโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุปที่
เป็นที่ยอมรับน ามาประสมประสานกับการสรุปอ้างอิงเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายแสดงทิศทางน าไปสู่การ
ตัดสินใจ ทิพย์วัลย์ สีจันทร์และคณะ (2546: 110) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งต้องมีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเกิดขึ้นก่อน แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน
จนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า เพศ อายุ  
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสอง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากสิ่งที่สามารถช่วยให้บุคคลมีความคิด ความสามารถในการ
วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงย่อมต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการสินค้าที่จะมาตอบสนองให้
ชีวิตดีขึ้น ผู้ที่มีการศึกษาสูง จะสนใจถึงตัวเองมากขึ้นและจะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเอง โดย
แสวงหาสินค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงมีผลท าให้มีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  
และเป็นที่แน่นอนว่าระดับการศึกษาย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดอาชีพของผู้บริโภคในขณะที่  
อาชีพ ก็คือสิ่งที่สามารถน ามาซึ่งรายได้ของบุคคล ซึ่งอาชีพของผู้บริโภคแต่ละคนจะน าไปสู่ความ
จ าเป็นในความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
บริโภค เพราะถ้าผู้บริโภคมีต าแหน่งการท างานที่มั่นคงมีหน้ามีตาในสังคมนั่นความพิถีพิถันในการ
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เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะใช้การพิจารณาจากข้อมูลมากพอสมควรด้วย ซึ่งตามหลักทฤษฎี
เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ตามการแบ่งส่วนตลาดการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการล้วนมาจากรูปแบบ
ของการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตัว ลักษณะส่วนบุคคล จึงได้มีการพิจารณาถึงการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า ปัจจัย
ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากผู้การตัดสินใจซื้อเป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้ลงความเห็นว่า
จะจ่ายเงินเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดโดยผ่านการทบทวนหรือศึกษามาแล้วจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพัฒน์      
เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือ
สองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดลพบุรีผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัย
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ     
เกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าบริษัท สินการยนต์จ ากัดผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือ
สองมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อรถมือสอง รัชนีกร ณ พัทลุง (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนาผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง เกรียงศักดิ์        
สุไพบูลย์พิพัฒน์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าบริษัท 
สินการยนต์จ ากัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าผลการศึกษาพบว่าส่วนปัจจัยทางตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
ส่งเสริม การขายโดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในระดับปานกลาง ซึ่งด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขายและด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่ายตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ อ านาจ พนาคุณากร (2554) ที่ท าการศึกษาปัจจัย
แวดล้อมในการด ารงชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ EcoCar ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โดยผู้บริโภค
จะเน้นหนักในเรื่องของคุณสมบัติและประสิทธิภาพของการใช้ให้เหมาะสมกับรายได้ที่สามารถซื้อได้
และการประหยัดการท างานของรถยนต์ เป็นต้นนอกจากนั้น สุรชัย ไตรโลกา (2547) ได้ท าการศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้าของลูกค้าบริษัทวรจักรยนต์ 
จ ากัดพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้าน ขนาด 
คุณภาพ รูปลักษณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และตราสินค้า เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัชดาพร ศรีหาแก้ว (2553: 86) ได้ศึกษา เรื่อง การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีพบว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับราคาที่มีความเหมาะสมและ ทฤฒมน     
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เพชรนุ้ย (2555: 72) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีพบว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับระบบเงิน
ผ่อนมากที่สุด ณัฏฐธิดา ทองทัพ (2553: 1-2) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้านปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ คิดเห็นต่อปัจจัย
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในภาพรวมอยู่ที่ระดับที่เห็นด้วยมาก โดยพิจารณา
ปัจจัยด้านราคามากที่สุด พันธศักดิ์ จินดามัย (2549: 103-105) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการ
และปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค ในทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจ
รถยนต์มือสอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองที่จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจซึ่งการศึกษาพบว่าปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองของผู้บริโภค ใน
ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองด้านราคาในระดับมาก ญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ได้ท าการศึกษาวิจัย
หัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละด้านผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านราคามากที่สุดคือการสามารถต่อรองราคา
ได้ รองลงราคารถยนต์ต่ ากว่ารถยนต์ใหม่และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนช าระต่ า ธนชล พิรุณสาร 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็นเตอร์ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ รถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็น
เตอร์เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยรวม 4 ด้าน เป็นปัจจัยด้านราคาได้แก่ ก าหนดราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ราคาคุ้มค่ากับคุณสมบัติของรถยนต์ ราคาสอดคล้องกับราคาในตลาดทั่วไป ชาตรี อินชัย 
(2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย ด้านราคาได้แก่รถยนต์ใช้แล้วเมื่อขายต่อได้ราคาดี
อันดับสองไม่เกิดอุบัติเหตุมาก่อนและอันดับสามประหยัดน้ ามัน และแครียา ภู่พัฒน์ (2551) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ รถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกล่าวว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายถือเป็นปัจจัย ที่ส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถยนต์ 
ด้วยเหตุผลของความหลากหลายของศูนย์บริการที่ ตั้งอยู่ในหลากหลายท าเลและเดินทางสะดวกเป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สิริกร แสนชัยนาท (2556) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากร (Eco Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายในเรื่องของมีศูนย์บริการหลังการขายที่
ดี ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีมากเพียงพอกับความต้องการเป็นต้น จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554: 
101) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และสุรินทร์ธร ศิธรกุล (2551: 67) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผู้บริโภคในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบว่า
ลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่องความสะดวกในการมาติดต่อเลือกซื้อ รักษ์วรรณ ทรัพย์พ่ึง (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บ ริโภคที่มีความต้องการซื้อรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ในภาพรวมอยู่
ระดับความส าคัญมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญ กับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุดมาก ญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ได้ท าการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ใน
แต่ละด้านผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุดคือเต็นท์จ าหน่ายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์มือสองได้ถูกต้องไม่ปิดบัง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า ปัจจัย
ด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า เนื่องจากผู้บริโภคที่มีความสนใจจะซื้อรถยนต์มือสอง มักจะให้ความส าคัญกับคุณภาพลักษ
ระของรถ และราคามากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้าน จึงไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องของการ
ส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ พนาคุณากร (2554) ที่ท าการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่ ส่ งผล ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อรถยนต์  Eco-Car ในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดมาก เนื่องจากผู้บริโภค
ต้องการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปการส่งเสริมการตลาดท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
ผูกพันกับสินค้าซึ่งสอดคล้องกับ แครียา ภู่พัฒน์ (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ในส่วนของการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดงานแสดง
สินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ และบริการบ ารุงรักษารถยนต์ฟรี ในระยะทางหรือระยะเวลาที่ก าหนด     
เป็นต้น วิลาสินี จันทร์แจ่มใย (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ผ่านเต็นท์
รถมือสองพบว่ากลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการ เลือกรถยนต์มือสองผ่าน
เต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าเขตบางบัวทอง ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก ได้แก่ มีการเสนอเงื่อนไขและ
โปรโมชั่นให้เลือกหลากหลาย บุคลิกภาพพนักงานขาย การชี้แนะการบริการหลังการขาย ญาณี อุรพี
พล (2553: 1-2) ได้ท าการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละด้านผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการ
ส่งเสริมการขายมากที่สุดคือการแลกซื้อรถเก่าโดยให้ราคาสูงรองลงมาคือการลดราคารถยนต์ต่ ากว่า
เต็นท์รถยนต์มือสองอ่ืนและมีการท าประกันให้ฟรี ภิญญารัตน์ มังคละ (2549) ได้ท าการศึกษา
ลักษณะของรถยนต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ประกอบการและข้อมูลเบื้องต้นในการ
ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดแพร่พบว่าผู้บริโภคจะซื้อเป็นสินค้ารถยนต์
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มือสองคือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของเจ้าของกิจการจะใช้วิธีการแจกของแถมมากที่สุด และการ
บริการหลังการขายจะเน้นการซ่อมฟรีและรับประกัน 3 เดือนและการขายส่วนใหญ่เป็นแบบเงินสด       

 5.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1) จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภค ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านเพศ ด้านอายุ  
ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน 
ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญ รวมทั้งสนใจการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตัดสิน ใจซื้ อรถยนต์มือสอง  จ าแนกตามลักษณะปัจจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ โดยก าหนดรูปแบบการขายรถที่มีหลากหลารุ่น หลายประเภทกรใช้งาน และขนาด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

2) จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ดังนี้ 

  (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีก าหนดมาตรฐานรถมือสองที่น ามาจัดจ าหน่ายให้มีกลไก
ขับเคลื่อน ตัวถังรถมีความสมบูรณ์ ประกอบกับการให้มีข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์ครบถ้วน ชัดเจน       
มีระยะเวลาวิ่งที่ผ่านไม่มากโดยดูจากเลขไมล์ และสภาพสีรถมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกับรถใหม่ 

  (2) ด้านราคา ควรให้ความส าคัญกับการตั้งราคาใกล้เคียงกับผู้ขายรายอ่ืนใน
ประเภทเดียวกัน เป็นราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ 

  (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเน้นการจัดตั้งร้านให้เป็นสถานที่ที่เข้าถึงง่าย 
และรวดเร็ว มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่สะดวก มีป้ายบอกสถานที่ชัดเจน และจัดสถานที่
ให้บริการมีขนาดใหญ่และกว้างขวางมีการตกแต่งสวยงาม 
  5.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมากข้ึน 

2) ควรศึกษาวิธีการจัดท าวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ท าให้ทราบถึง
ข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรร้ำน Blueberry Bakery and Coffee 

อมร เพิ่มสกุล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้าน 
Blueberry Bakery and Coffee 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการร้าน 
Blueberry Bakery and Coffee 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการร้าน 
Blueberry Bakery and Coffee 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and 
Coffee จ านวน 92 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการจริงภายในร้าน 
โดยสร้าง QR Code เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า เพศ
ชายน้อยเพศหญิง คือ เพศชายร้อยละ 32 และเพศหญิงร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 37-54 ปี 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63 และมีรายได้ประมาณ 15,001-30,000 บาท ความถี่ที่ใช้
บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นแล้วแต่โอกาส การแปรผลระดับของปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวม ได้ผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน 
สมรรถนะของพนักงาน ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ และความสะดวกสบายภายในร้าน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee และปัจจัยด้าน
สมรรถนะของพนักงาน ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ และความสะดวกสบายภายในร้าน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee 

 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: amorn.per@stu.nida.ac.th, amorn.perm@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด 

ได้วิเคราะห์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากมีร้านกาแฟ     

หลายแบรนด์เกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้ประกอบการขนาดย่อมมีการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง รวมทั้ง    

มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอีกเป็นจ านวนมาก และร้านกาแฟจากต่างชาติยังทยอยกันเข้ามา 

ลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย ถึงแม้กาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่มีจ าหน่ายและเป็นที่รู้จักในประเทศ 

ไทยมาเป็นเวลานานแต่ลักษณะความนิยมและพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย จะมีลักษณ ะ 

เฉพาะที่แตกต่างไปจากชาวต่างชาติส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวในด้านรสชาติเน้น      

ความเป็นไทยโดยใช้กาแฟที่ปลูกในประเทศน ามาผ่านกรรมวิธีคั่วจนได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมและ รสชาติ

ดีเทียบเท่ากาแฟจากต่างประเทศ และด้านบริการเน้นการบริการที่เกินความคาดหมาย เพื่อเผชิญการ

บุกตลาดของเครือข่ายร้านกาแฟชื่อดังจากต่างประเทศ Blueberry Bakery and Coffee ซึ่งด าเนิน

ธุรกิจร้านกาแฟ โดยมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ รู้สึกผ่อนคลาย 

มีความสุขจากการใช้บริการ จึงได้ท าร้านกาแฟขึ้นเพ่ือให้ลูกค้าได้เข้ามานั่งเล่น พักผ่อน จิบกาแฟ

รสชาติดี มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จนมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และ Blue Berry 

Coffee ก็เข้ามาสู่ตลาดการแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟของคน

ไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค สมัยใหม่ ดังนั้น Blueberry Bakery And Coffee จึงมี

แนวคิดหนึ่งคือการเข้าไปท าตลาดในกลุ่มลูกค้าที่รักบรรยากาศในการดื่มกาแฟ และเป้าหมายไม่ได้

ต้องการที่จะประสบความส าเร็จด้านยอดขายเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ส าคัญของงานบริการ คือคุณภาพ

การให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ื อให้ลูกค้ ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่ อง                

การประเมินผลคุณภาพบริการ โดยเน้นมุมมองจากลูกค้าทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้บริการที่

เป็นคนท างานซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ให้ความนิยมต่อ การดื่มเครื่องดื่มกาแฟ และมีทางเลือกที่จะเข้าใช้

บริการร้านกาแฟที่เปิดจ าหน่ายในปัจจุบันเป็น จ านวนมากได้อย่างอิสระ ในฐานะที่ผู้วิจัยมีกิจการ 

เปิดร้านกาแฟ มีความเชื่อว่ากลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก ต้องการดื่นกาแฟในวันที่ไม่เร่งรีบ โดยมอง

หาทางเลือกใหม่จากการบริโภคกาแฟในวันท างาน ที่ต้องอยู่ในอาคารส านักงาน หรือห้างสรรพสินค้า

ต่างๆ โดยคู่แข่งส าหรับร้านค้าที่รองรับการให้บริการในกลุ่มนี้จึงต้องมีปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจต่าง

กับลูกค้าในกลุ่มบริโภคในวันท างาน ดังนั้นจึงสนท าการศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพ การบริการ

ของร้าน Blueberry Bakery and Coffee ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลทางตรงจากกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ

ให้ข้อมูล ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากการใช้บริการที่  (Blueberry Bakery and 

Coffee) อย่างชัดเจน โดยที่ผู้วิจัยสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไป ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
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คุณภาพการบริการร้านให้ดียิ่งขึ้นได้ เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวั งของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and Coffee 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and 

Coffee 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and 

Coffee 
 

3. วิธีกำรวิจัยและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee เป็นประจ า 
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee 
เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านมีประมาณ 120 คน ต่อวันจึงพิจารณาวิธีการของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน 92 คน 

3. ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานผ่าน Google Drive และสร้าง QR Code 
เพ่ือความสะดวกในการท าแบบสอบถามของผู้ใช้บนริการและท าการประมวลผลในระบบ SPSS 
สมรรถนะของพนักงาน       

                ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตำม 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภำพในกำรให้บริกำรร้ำน 

(Blueberry Bakery and Coffee) 

- ความพึงพอใจในการให้บริการ 

- ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

คุณภำพในกำรให้บริกำรร้ำน 
(Blueberry Bakery and Coffee) 
- สมรรถนะของพนักงาน 
- ความสวยงานและเหมาะสมของ

สถานที ่
- สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน 

ให้บริการ 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 

 พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน (Blueberry Bakery and Coffee) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
จ านวน 92 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์โดยพบว่า  
ผู้ใช้บริการเพศชายมีปริมาณน้อยกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ
เพศหญิงจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 37-54 ปี จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.5 มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 และ
ความถี่ท่ีใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นนาน ๆ ครั้งจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 62 

ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 32 34.8 
หญิง 60 65.2 

รวม 92 100 

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 19 ปี 
19 – 36 ปี 
37 – 54 ปี 
55 ปี ขึ้นไป 

3 
41 
46 
2 

3.3 
44.6 
50.0 
2.2 

รวม 92 100 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปวส./อนุปรญิญา 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

1 
3 
3 
1 
63 
21 

1.1 
3.3 
3.3 
1.1 
68.5 
22.8 

รวม 92 100 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000  บาท 15 16.3 
15,001 – 30,000 บาท 36 39.1 
30,001 – 50,000 บาท 16 17.4 
มากกว่า 50,000 บาท 25 27.2 
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ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 

รวม 92 100 
ควำมถี่ที่ใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

นาน ๆ ครั้ง 57 62.0 

1 – 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 17 18.5 
3 – 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 11 12.0 
5 – 6 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 6 6.5 
ใช้บริการทุกวัน 1 1.1 

รวม 92 100 

     
4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยด้ำนคุณภำพ

กำรให้บริกำร  
พบว่า ผู้ ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

คุณภาพการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.597 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสวยงามเหมาะสมของ
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

ตำรำงท่ี 2  ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

 4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสมรรถนะของพนักงำน 
พบว่า ผู้ ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

คุณภาพการให้บริการ ในด้านสมรรถนะของพนักงาน โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.00 และค่า S.D. เท่ากับ 0.788 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อ

พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

 

 

 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 𝒙 S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านสมรรถนะของพนักงาน 
2. ด้านความสวยงามเหมาะสมของสถานท่ี 
3. ด้านความสะดวกสบายภายในรา้น 

4.00 
4.24 
4.03 

0.788 
0.662 
0.649 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.09 0.597 มำก 
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ตำรำงท่ี 3  ด้านสมรรถนะของพนักงาน 
ปัจจัยด้ำนสมรรถนะของพนักงำน �̅� S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. พนักงานในร้านมีความพร้อมในการให้บริการสม่ าเสมอ 
2. พนักงานมีความละเอียดใส่ใจตอ่ลูกค้าสม่ าเสมอ        
3. พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยที่ดี      
4. พนักงานในร้านมีความรู้ในเรื่องเมนูภายในร้านเป็นอย่างดี                                                           

3.97 
3.98 
4.11 
3.95 

0.907 
0.825 
0.831 
0.843 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.00 0.788 มาก 

  
 4.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมสวยงำมและเหมำะสมของสถำนที่ 

ตำรำงท่ี 4  ด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ 

 พบว่า ผู้ ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการ ในด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ โดยรวมระดับความส าคัญมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่า S.D. เท่ากับ 0.662 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อความสวยงามของการตกแต่งร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 

 4.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมสะดวกสบำยภำยในร้ำน 
 พบว่า ผู้ ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการ ในด้านความสะดวกภายในร้านโดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 และค่า S.D. เท่ากับ 0.649 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมี
โต๊ะ+เก้าอ้ีนั่งที่ให้ความสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนควำมสวยงำมและเหมำะสมของสถำนที่ �̅� S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. ความสวยงามของการตกแต่งรา้นมีความสวยงามเพียงพอ 
2. พื้นที่ร้านในส่วน Open Air มีความสะดวกสบายเพียงพอ 
3. ความสะอาดของร้านมีความเหมาะสมที่เพียงพอ 
4. มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า 

4.36 
4.21 
4.24 
4.16 

0.720 
0.704 
0.790 
0.788 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.24 0.662 มำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 5  ด้านความสะดวกสบายภายในร้าน 

 

4.6 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 

พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความ

พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.14 และค่า S.D. เท่ากับ 0.654 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความ

พึงพอใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

ตำรำงท่ี 6  ด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำร

ให้บริกำร 
�̅� S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านความพึงพอใจในการให้บรกิาร 
2. ด้านประสิทธิภาพในการให้บรกิาร 

4.19 
4.10 

0.657 
0.697 

มาก 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.14 0.654 มาก 

 

4.7 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  พบว่า ผู้ ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.095 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.697 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวบรรยากาศภายในร้านมี
การดูแลเป็นอย่างดี สะอาดและพร้อมให้บริการเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

ตำรำงท่ี 7  ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ 

ปัจจัยด้ำนควำมสะดวกสบำยภำยในร้ำน �̅� S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. มีโต๊ะ + เก้าอี้นั่งที่ให้ความสบายในการใช้งาน 
2. มีบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพื้นที่ของร้านอย่างท่ังถึง 
3. สถานท่ีจอดรถยนตม์ีความสะดวกและปลอดภัย 
4. มีห้องสัมมนาส าหรับรับรองการจัดเลี้ยงแบบหมูค่ณะอย่าง
เหมาะสม 

4.17 
4.10 
3.92 
3.95 

0.765 
0.785 
0.788 
0.856 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.03 0.649 มำก 

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร �̅� S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของพนักงานภายในร้าน 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสวยงามและความเหมาะสม
ของสถานท่ี 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน 

4.04 
4.24 

 
4.24 

0.811 
0.669 

 
0.717 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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4.8 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความ

พึงพอใจในการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่า S.D. เท่ากับ 

0.685เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อท่านมีความพึงพอใจต่อความ

สวยงามของสถานที่และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ  

4.24 

 

5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee 

โดยมี 3 ด้านพบว่า ด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และล าดับสุดท้ายคือด้านสมรรถนะของพนักงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 จากการศึกษา คุณภาพการให้บริการ ในด้านความพึงพอใจ และด้านประสิทธิภาพ
ในการให้บริการพบว่า ด้านความพึงพอใจในการให้บริการมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.19 และรองลงมา ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.09 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการ ในปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่ สมรรถนะของพนักงาน ความสวยงามและ
เหมาะสมของสถานที่ ความสะดวกสบายภายในร้าน และด้านคุณภาพการให้บริการ 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพการให้บริการ เมื่อท าการพิจารณาและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้ว ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม พัฒนาทุกด้านเพ่ือน าผลไปใช้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านสมรรถนะของพนักงาน  
 ผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของพนักงานเป็นอย่างมาก เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ
ร้าน พนักงาน ควรมีบุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร้อย การแต่งกายที่พร้อมและดูสุภาพ ความพร้อมเพียง
ของพนักงานในการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพียงพอในการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งจากผลการพิสูจน์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่ารอยยิ้มและอัธยาศัยที่ดีของ
พนักงานเป็นความพึงพอใจสูงสุดและเป็นเหตุผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ร้านอีกครั้ง 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าจากบริการที่ได้รับ 4.25 0.750 มากที่สุด 
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 4.19 0.658 มาก 
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2. ปัจจัยด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ 
 ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ เป็นอีกปัจจัยด้านหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจทั้งยังส่งผลถึงความพึงพอใจ และคุณภาพต่อการให้บริการด้วย ร้าน Blueberry Bakery 
and Coffee ต้องท าการดูแล และใส่ใจต่อภาพลักษณะของสถานที่ภายในร้านให้มีความสวยงาม    
น่ามอง ตรงกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงเวลาของยุค
สมัย และควรมีการจัดร้านให้มีความสอดคล้องกับเทศกาลประจ าปี เช่น เทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลฮาโลวีน และเทศกาลคริสต์มาส ในช่วงปลายปี เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบายภายในร้าน  
ความพร้อมด้านความสะดวกสบายภายในร้านเป็นปัจจัยหลักของการให้บริการฉะนั้นร้าน  

(Blueberry Bakery and Coffee) จึงต้องให้ความใส่ใจในการดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน เช่น 
โต๊ะเก้าอ้ีสิ่งของต่าง ๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานมีความสะอาดดึงดูดให้อยากใช้บริการ ตลอดจนการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในด้านเทคโนโลยี เช่น ความสะดวกสบายจากการใช้ระบบ Wifi ใน
การกระจายสัญญาณ Internet และ ระบบการช าระเงินแบบแอปพริเคชั่นรวมถึงอาจพัฒนาให้
สามารถสั่งซื้อสิ้นค้าผ่าน Line man  

4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ 
    ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการใช้ซ้ าของร้าน Blueberry 

Bakery and Coffee ฉะนั้นแล้วต้องปรับปรุงการให้บริการในทุก ๆ ด้านให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านสมรรถนะของพนักงานต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ    
มีความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า และมีรอยยิ้มอัชญาศัยที่ดี ทางด้านความสวยงามและ
เหมาะสมของสถานที่ ต้องดูแลภาพลักษณะโดยรวมของร้านให้มีความสวยงามตามยุคสมัย และต้อง
บ ารุงรักษาร้านให้มีภาพรวมที่ดี ใหม่สะอาด และพร้อมต่อการให้บริการเสมอ ด้านความสะดวกสบาย
ภายในร้าน ก็ต้องมีการใส่ใจในรายละเอียดและค านึงถึงความต้องการที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการ 
เช่น ที่นั่งต้องสบายไม่แพ้ การรับบริการจากที่อ่ืน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทัดเทียมผู้ให้บริการ
รายอื่น ๆ 

5. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ต้องพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อม 
และคุณภาพของรสชาติอาหารและเครื่องดื่มให้มีรสชาติที่ดี บริการท าอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้อง 
ตามการสั่งของลูกค้าอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีความรวดเร็วในการให้บริการ 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต 
 เมื่อได้วิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา พบว่ามีข้อมูลหลายๆ ส่วนที่น่า
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้การศึกษาครอบคลุมมากขึ้นและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ สนใจในงานวิจัย
ต่อไปจึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเดียวกันอีก โดยการสุ่มจากผู้ ใช้บริการร้านกาแฟใน
กลุ่มเป้าหมาย คือช่วงอายุ ประมาณ 37-54 ปี ที่มีรายได้ ในช่วง 15,001-30,000 บาท เพ่ิมเติมเพ่ือ
ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้บริการของร้าน เพ่ือสร้างความพึงพอใจและวาง
แผนการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความยินดีในการซื้อสินค้าเพ่ิมเติม 
 2. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์ โดยศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษากลยุทธ์ของร้าน ความสัมพันธ์ และแนวทางการด าเนินงานของร้าน Blueberry 
Bakery and Coffee และน าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจร้านกาแฟในประเภทเดียวกัน 

4. ศึกษาตัวแปรอ่ืนที่ยังขาดการศึกษาที่เกี่ยวข้ออีก ร้อยละ 12.8 ที่ยังคงเหลือ เพ่ือเอามา
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลผลิตของสำรสนเทศทำงกำรบัญชีของผู้ท ำบัญชีใน
องค์กรภำคเอกชนขนำดกลำงและขนำดย่อมในกรุงเทพมหำนคร 

อาริสา อู่ทอง* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางบัญชี
ของผู้ท าบัญชีในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมภายในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีประกอบไปด้วยกระบวนการจัดท าบัญชีที่รวดเร็ ว การจัดท า
รายงานที่ดีขึ้นและการตรวจสอบได้ทุกเวลา อนึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีถือเป็นหนึ่งใน
ทรัพยากรที่ส าคัญของกิจการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในระยะสั้น 
(Competitive Advantage) เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustained Competitive 
Advantage) การปรับปรุงผลผลิตการใช้งานของสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีงานวิจัยฉบับนี้
เก็บข้อมูลจากผู้ท าบัญชีของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการแจ้งเป็น
ผู้ท าบัญชีกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีจ านวนผู้ท าบัญชีทั้งสิ้น 18 ,393 ราย 
และส่งแบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 401 ชุด สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่น าข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS การน าเสนอผลการศึกษาในเชิง
ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ า  (Descriptive Statistics) การแจก แจ งค ว าม ถี่  (Frequency) ค่ า ร้ อ ยล ะ 
(Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System 
Equation Model: SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Fit) โดยผู้ วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล เชิงประจักษ์ 
(Assessment of Model Fit) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-30 สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอยู่ใน
ระหว่าง 0-5 ปี และท างานอยุ่ในองค์กรที่มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา และมีการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใช้ทั้งองค์กรเป็นส่วนใหญ่ ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท า
บัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.61 สูงสุด รองลงมาคือ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: aris.uthong@gmail.com 
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โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.50 และคุณภาพและ
ความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 ทั้งนี้รวมของการศึกษา
ทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชียังพบว่ากลุ่มผู้ท าบัญชีมีความพอใจใน
สารสนเทศทางการบัญชีในระดับมาก 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ท าบัญชี ผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี 
 

1. บทน ำ 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกอาชีพต้องปรับตัว

ให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ทุกธุรกิจต้องแข่งขันกันด้วย ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และชอบความสะดวกสบายโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นธุรกิจที่ตัดสินใจได้เร็วกว่า ย่อมได้
โอกาสมากกว่า และข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อการน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้
นักบัญชีเปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีและการจัดท ารายงานต่าง  ๆ ไปสู่
บทบาทที่ช่วยพ่ิมคุณค่าให้กับองค์การมากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 
การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ ดังนั้นผู้ท าบัญชีต้องวางแผนและมองการณ์ไกล ต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ นอกจากความรู้ทางด้านบัญชีแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู้ด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้นทั้งเรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถน าความรู้รอบด้านและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้กับงาน
บัญชี และต้องเปลี่ยนบทบาทจากเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล มาเป็นผู้น าเสนอข้อมูล วางแผนวิเคราะห์ 
และเป็นที่ปรึกษาท่ีดีในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการดังกล่าวแล้ว นักบัญชี
ยังต้องพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้การบริหารงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เพราะผู้ที่รอบรู้มากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่า ความรู้และทักษะเหล่านี้นักบัญชี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้ จะท าให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น กุญแจที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในยุคดิจิทัลจะไม่ใช่เพียง “ความรู้” แต่คือ”ทักษะ” หรือเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
และอีกส่วนที่ขาดไม่ได้คือ “การมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ” เพราะการที่ประเทศจะพัฒนา
เป็นยุค Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การพัฒนา
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คนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะถือเป็นรากฐานส าคัญของประเทศ 
(DBD Accounting, 2559) 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางบัญชีของผู้ท าบัญชีใน
องค์การภาคเอกชน ขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรศึกษำ 
3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชี ในองค์การ
ภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อยภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ 
แบ่งได้ 3 ด้าน ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภำพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้  คือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร และผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ท าบัญชีขององค์การภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

1. ดา้นบคุคล  ทักษะความสามารถของผูท้ า

บญัชี

     1.1 ทัศนคตติอ่งาน

     1.2 การมสีว่นรว่มออกแบบสารสนเทศ

     1.3 ความสามารถในระบบสารสนเทศ

     1.4 ความเชีย่วชาญในงาน

2. ดา้นองคก์าร  โครงสรา้งขององคก์ารและ

ความสนับสนุนจากผูบ้รหิาร

     2.1 ความซ า้ซอ้นของโครงสรา้งองคก์ร

     2.2 ความส าคญัของสารสนเทศตอ่องคก์ร 1. ถูกตอ้งชือ่ถอืได ้

     2.3ความสนับสนุนจากผูบ้รหิาร 2. ชว่ยในการตดัสนิใจได ้

3. ดา้นระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
คณุภาพและความซบัซอ้นของปัญหา

     3.1 ความถูกตอ้งถอืไดข้องขอ้มลู

     3.2 ประโยชน ์ชว่ยในการตดัสนิใจ

     3.3 แสดงเป็นตวัเลขได ้เปรยีบเทยีบได ้

ผลผลติของสารสนเทศ

ทางการบญัชขีองผูท้ าบญัชี
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โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเว็บไซต์ของ 
http://www.sme.go.th จากฐานข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวนกิจการทั้งสิ้น 285,520 
ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี, 2561) ซึ่งในจ านวนนี้มีข้อมูลอ้างอิงจาก 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ในจ านวนนี้ มีการจดแจ้งผู้ท าบัญชีที่เป็นพนักงาน
ของกิจการ อยู่ 18,393 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) ใช้
วิธีการการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Yamane เพ่ือก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมาย โดย
ระดับความแม่นย า คือ ±5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ p = .05 จากตารางท าให้ทราบ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี จ านวนเท่ากับ 401 คน และเลือกตัวอย่างจากประชากรโดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการส่งแบบสอบถามผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 401 ชุด ไปที่กลุ่มผู้ท าบัญชีเป้าหมาย ชุดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ เก็บข้อมูล และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม       
จะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  

3.2 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

SPSS โดยแยกการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) และเสนอ
ผลศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝒙) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การ สถิติเชิงอนุมาน  
(Inferential Statistics) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System Equation 
Model: SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Model Fit) 
โดยผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Assessment of 
Model Fit) 

 
4. ผลกำรศึกษำ  

การวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชี
ในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการอธิบายซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 74  รองลงมาคือเพศ

ชายในอัตราร้อยละ 26 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ในอัตราร้อยละ 40 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 
ปี ร้อยละ 38 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 20 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2 สถานภาพโสด   
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ร้อยละ 54 สถานภาพสมรส ร้อยละ 46 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในอัตราร้อยละ 74 รองลงมาคือ
ปริญญาโท ร้อยละ 21 ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4 และ สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 1 สาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษา บัญชีร้อยละ 87 และสาขาอ่ืน ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์อยู่ในระหว่าง 0-
5 ปี ในอัตราร้อยละ 43 รองลงมาคือ 6-10 ปี อัตราร้อยละ 37 และมากกว่า 10 ปี อัตราร้อยละ 20  
พบว่ามีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ ในอัตราร้อยละ 85 และ ไม่มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ 
ในอัตราร้อยละ15 และมีการน าโปรแกรมมาใช้ทุกระบบทั้งองค์กร ในอัตราร้อยละ 37 ใช้เฉพาะส่วน
งานบัญชี ในอัตราร้อยละ 29 ใช้ในส่วนงานบัญชีและอ่ืน ๆ ในอัตราร้อยละ 21 ส่วนที่เหลือไม่ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ในอัตราร้อยละ 13 

4.2 กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีผลต่อผลผลิตของสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
   4.2.1 ข้อมูลด้านการทักษะความรู้ความสามารถส่วนบุคคล  

  ผลศึกษาทางด้านทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชีพบว่าผู้ท าบัญชีมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านวิชาชีพการบัญชีโดยแจกแจงได้ดังนี้  การศึกษาพบว่าคุณลักษณะใน
ด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ดังนี้ คุณลักษณะการเก็บความลับองค์การมีเฉลี่ยใน (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 
รองลงมาคือคุณลักษณะการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือสนับสนุนข้อมูลในงานบริหาร 
(ค่าเฉลี่ย = 4.06) มีความสนใจต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.90) มีความต้องการพัฒนา
รูปแบบการใช้ข้อมูลบัญชี (รายงานด้านต่าง ๆ) ด้วยตัวท่านเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.86) มีสามารถใช้
โปรแกรม Excel ในการท างานบัญชีได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.85) สามารถท างานด้วยโปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.84) มีการอบรมสัมนาความรู้ทางด้านบัญชีและ
ภาษีอากรอยู่ เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดขั้นตอนความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการ
(ค่าเฉลี่ย = 3.76) มีความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจเป็นอย่างดีและน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง(ค่าเฉลี่ย 
= 3.75) มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบข้อมูลที่น าเข้าและแหล่งที่มาของข้อมูล หรือร่วมก าหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูล ,มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้และ มัก
มีการติดตามประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) เท่ากันทั้ง 3 
คุณลักษณะ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และความรู้ทางด้านงานบัญชี  (ค่าเฉลี่ย = 
3.67) มีความเชียวชาญด้านภาษาต่างประเทศและได้น ามาใช้ในงานของท่านเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) 

4.2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างและการสนับสนุนจากบุคลากรในองค์การ 
  ผลศึกษาด้านโครงสร้างและการสนับสนุนจากบุคลากรในองคืกกร พบว่าองค์กรของ
ผู้ท าบัญชีมีโครงสร้างและการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก โดยแจกแจงดังนี้  ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเป็นไปตามทิศทางของสายการบังคับบัญชา ตามความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.98) โครงสร้าง
บริษัทของท่านมีสายการอนุมัติที่เป็นระบบแบบแผนชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.95) มีการติดต่อสื่อสารกับ
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บุคคลหรือหน่วยงานตามโครงสร้างองค์การในระหว่างปฏิบัติงาน ระบบงานขององค์การมีส่วนช่วยให้
ท่านได้รับสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาและ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้
เพ่ิมขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.92) โครงสร้างบริษัทของท่านมีการแบ่งระดับการบังคับบัญชาที่ ชัดเจน  
(ค่าเฉลี่ย = 3.84) ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานเห็นความส าคัญของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง 
สารสนเทศทางการบัญชีให้มีคุณภาพได้และผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนทรัพยากร เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์และบุคลากร ส าหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ผู้บริหารระดับสูงมี
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 3.81)   

4.2.3 ข้อมูลด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
           ผลศึกษาด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี

ในระดับมากโดยพบว่า การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ (Strategies) ขององค์การนั้นจ าเป็นต้องใช้ 
ข้อมูลภายนอกร่วมด้วยช่วยกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ต้องท าความเข้าใจ
กับสารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้รับมาก่อนเสมอ จึงจะน าไปประกอบการตัดสินใจหรือใช้งาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.95) ท่านได้รับสารสนเทศทางบัญชีที่ครบถ้วนทุกด้าน จะท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ในเรื่องนั้น 
ๆ ได้อย่างมีผลผลิตมากขึ้น สารสนเทศทางการบัญชีจะมีประโยชน์มากขึ้นหากสามารถประมวลผล     
ในเชิงตัวเลขได้ และใช้ข้อมูลการบัญชีอย่างเดียวไม่เพียงพอหากปัญหาที่ท่านพบเป็นปัญหาที่ส่ง 
ผลกระทบในวงกว้าง และกระทบหลายส่วนงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.92) คิดว่าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระบวนการได้มาซึ่งสารสนเทศนั้น เป็นสิ่งจ าเป็น  และสารสนเทศทางการบัญชีแสดงอยู่ใน
รูปแบบที่เปรียบเทียบกันได้ จะทำให้ผู้ใช้ข้อมูล ได้รับประโยชน์เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย = 3.91) คิดว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสามารถช่วยพนักงานบัญชีในการท างาน 
และเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้ตรง
ตามความต้องการใช้งานและคิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ทานใช้มีความถูกต้องเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 
= 3.80) และ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ยุ่งยากซ้ าซ้อนมีปัญหาต่อผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) 

 

4.3 กำรวิเครำะห์ผลผลิตกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีของผู้ท ำบัญชี 
สรุปผลรวมของการศึกษาทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีพบว่า

กลุ่มผู้ท าบัญชีมีความพอในในสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้  
การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยน าสารสนเทศทางการบัญชีเป็น เครื่องมือช่วยท่านมักพึง

พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้  (ค่าเฉลี่ย = 3.94) สารสนเทศทางการบัญชีช่วยให้ท่านวางแผนงานได้ดี 
(ค่าเฉลี่ย = 3.93) สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดเวลาในการวางแผนงาน การสั่งการ การควบคุม 
และการตัดสินใจของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) เมื่อท่านสั่งการหรือตัดสินใจปัญหาใด ๆ ท่านรู้สึกมั่นใจ
เมื่อท่านมีข้อมูล สารสนเทศทางการบัญชีสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย = 3.88) สารสนเทศทางการบัญชีช่วย
ลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.87) สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้องและ
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คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับให้ประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้สารสนเทศนั้น  
(ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

 

4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกทั้ง ผลการศึกษายังได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผุท าบัญชีเพ่ิมเติม 
ดังนี้ธรุกิจบัญชีควรถูกต้องแม่นย าโปรแกรมบัญชีถูกเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ในบางครั้งไม่สื่อสานงาน
บัญชีได้ดีระบบที่ดีต้องมีการดูแลรักษาที่ดี  

 

 4.5 วิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำงแบบจ ำลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชีของผู้ท ำบัญชีในบริษัทเอกชนขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ผลวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วน
นี้วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System Equation Model: SEM) ของโมเดลแบบจ าลองปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลสมการ
เชิงโครงสร้างและท าการปรับโมเดลให้มีความสมบรูณ์ เพื่อให้ค่าสถิติเป็นที่ยอมรับโดยวิธีเชื่อมตัวแปร 
Modification Indices และท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลสมการเชิง
โครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนักตัวแปรและค่า R2 เพ่ือตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ 
ผลวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ Hair et al. (1998); 
Bollen (1989) and Sorbon (1996) แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่า Chi–Square = 27.966 df = 29.0 Sig. = 0.520 > 0.05 และ CMIN/df. = 
0.964 < 3.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับโมเดล พบว่า ดัชนี จ านวน 7 ตัว พบว่า มีความสอดคล้อง
และค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทั้ง 7 ดัชนี สรุปได้ดังนี้  

1. ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 1.000 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) 
ซ่ึง CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  

2. ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.989 
> 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) และ Mueller (1996) ซึ่ง GFI ที่ดี
ควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

3. ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: 
AGFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้
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ด้วยองศาความเป็นอิสระ โดยทั่วไปค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า ซ่ึง ค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมี
ค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.970 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ 
Durande-Moreau an Usunier (1999) ซึ่ง AGFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

4. ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยค่า RMSEA ที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดล
ค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.000 < 0.08 ซึ่ง
เป็นค่า ค่า RMSEA ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (1998), 
Browne and Cudeck (1993) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

5. ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed fit index; 
NFI) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า NFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผล
การวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.981 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

6. ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน ( Incremental fit index; 
IFI) เป็นค่าดัชนีที่ทดสอบเปรียบเทียบรูปแบบทดสอบกับรูปแบบฐานที่ตัวแปรทุกตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กับมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งจะแสดงว่ารูปแบบทางทฤษฎีสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์
ของตัวแปรได้อย่างดี โดยค่า IFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 
1.001 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

7. ดัชนีรากของค่าเฉลยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: 
RMR) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า RMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งค่าที่ดีควรมี
ค่าเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 มากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่า RMR เท่ากับ 0.007 < 0.05 ซึ่งเป็นค่า 
RMR ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos, Siguaw (2000) 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีทั้ง 7 ตัว มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ชี้ให้เห็นว่าสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการ
ยอมรับทางสถิติ ประกอบด้วย ทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี โครงสร้างองค์การและความ
สนับสนุนจากผู้บริหาร และคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศ ตัวแปรตาม ผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชี มีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดค่าซึ่งแสดงว่าโมเดลในการวัด
นี้มีความเที่ยงตรง (Validity) หรือ OK Fit Confirm สรุปผลทดสอบได้ดังต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่จะบ่ง
บอกอิทธิพลของตัวแปร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 น ามาสรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง 
ได้แก่ ทัศนคติต่องาน การมีส่วนร่วมออกแบบสารสนเทศ ความสามารถในระบบสารสนเทศและความ
เชี่ยวชาญในงาน มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.49-0.66 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) ระหว่าง 24.0%-44.0% โดยผลการทดสอบพบว่าปัจจัยทักษะความรู้
ความสามารถของผู้ท าบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี  มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ค่าความคลาดเคลื่อน 0.13 มี
ค่า t. - value เท่ากับ 5.643 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

2. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรแฝง ได้แก่ ความซ้ าซ้อนของโครงสร้างองค์กร  ความส าคัญของสารสนเทศต่อองค์กร และความ
สนับสนุนจากผู้บริหาร มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.51 -0.87 และ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) ระหว่าง 26.0%-76.0% โดยผลการทดสอบพบว่าปัจจัยโครงสร้าง
องค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการ
บัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ค่าความคลาด
เคลื่อน 0.05 มีค่า t. - value เท่ากับ 6.437 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

3. ปัจจัยด้านคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรแฝง ได้แก่ ความถูกต้องถือได้ของข้อมูล ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ และการแสดงเป็นตัวเลข
ได้ มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.54-0.62 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยก
ก าลังสอง (R2) ระหว่าง 30.0%-39.0% โดยผลการทดสอบพบว่าปัจจัยโครงสร้างองค์การและความ
สนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี  มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 ค่าความคลาดเคลื่อน 0.08 มี
ค่า t. - value เท่ากับ 3.466 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

 

4.6 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนงำนวิจัย 
 สมมติฐำนที่ 1 ทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้เป็นการยอมรับ H1 หรือ ทักษะความรู้ความสามารถของ
ผู้ท าบัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.61 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อย
ละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

สมมติฐำนที่ 2 โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหารมีผลต่อผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ เป็นการยอมรับ H1 หรือ โครงสร้างองค์การและความ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.50 อธิบายอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

สมมติฐำนที่ 3 คุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อผลผลิต
ของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้เป็นการยอมรับ H1 หรือ คุณภาพและความซ้ าซ้อนของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 อธิบายอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
 

5. สรุป อภิปรำยผล 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีใน

บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  
(Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์การณ์ภาคเอกชนภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาผลผลิต
ของสารสนเทศทางบัญชีของผู้ท าบัญชี จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 401 ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาประมวลผล โปรแกรม  SPSS 
น าเสนอผลการศึกษาในเชิงสถิติ เชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (System Equation Model: SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, CMIN/df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, 
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RMSEA และ RMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล  ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้  

ผลการศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีใน
บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี  (ค่าเฉลี่ยรวม 3.81) ด้านโครงสร้างและความสนับสนุนจาก
ผู้บริหารในองค์การ (ค่าเฉลี่ยรวม 3.89) ด้านคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี (ค่าเฉลี่ยรวม 3.88) ที่ส่งผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมากท้ังหมดทั้งสามปัจจัย  

อนิ่งตัวแปรด้านโครงสร้างและความสนับสนุนจากผู้บริหารในองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมาก จากทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะของ
โครงสร้างองค์การ ทิศทางของสายการบังคับบัญชา ตามความรับผิดชอบ ล าดับการอนุมัติที่ค่อนข้าง
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน อีกทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานตามโครงสร้างองค์การในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ระบบงานขององค์การมีส่วนช่วยให้ได้รับสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกต้องรวดเร็วและ
ทันเวลาและ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้เพ่ิมขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี 
เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานเห็นความส าคัญของ
ตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง สารสนเทศทางการบัญชีให้มีคุณภาพได้ และผู้บริหารระดับสูง
สนับสนุนทรัพยากร เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และบุคลากร และตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ
ส าหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือด้านคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ (Strategies) ขององค์การนั้นจ าเป็นต้องใช้ ข้อมูลภายนอก
ร่วมด้วยช่วยกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ต้องท าความเข้าใจกับสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับ
มาก่อนเสมอ จึงจะน าไปประกอบการตัดสินใจหรือใช้งาน และสารสนเทศทางบัญชีที่ ได้รับต้อง
ครบถ้วนทุกด้าน จะท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีผลผลิตมากขึ้น สารสนเทศทางการ
บัญชีจะมีประโยชน์มากข้ึนหากสามารถประมวลผล ในเชิงตัวเลขได้ และใช้ข้อมูลการบัญชีอย่างเดียว
ไม่เพียงพอหากปัญหาที่ท่านพบเป็นปัญหาที่ส่ง ผลกระทบในวงกว้าง และกระทบหลายส่วนงาน คิด
ว่าการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการได้มาซึ่งสารสนเทศนั้น เป็นสิ่งจ าเป็น  สารสนเทศ
ทางการบัญชีจะต้องแสดงอยู่ในรูปแบบที่เปรียบเทียบกันได้ จะท าผู้ใช้ข้อมูล ได้รับประโยชน์เพื่อน าไป
ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังคิดว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสามารถช่วยพนักงาน
บัญชีในการท างาน และเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สารสนเทศทางการบัญชีที่ได้ตรงตาม
ความต้องการใช้งาน และ คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้มีความถูกต้องและหากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ยุ่งยากซ้ าซ้อนจะมีปัญหาต่อผู้ใช้   
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ปัจจัยสุดท้ายทางด้านบุคคลพบว่าผู้ท าบัญชีมีคุณลักษณะอาจบ่งชี้ถึงจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพทางด้านการเก็บความลับองค์การ มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ในงานบริหาร มีความสนใจใส่ใจต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ มีความต้องการพัฒนารูปแบบการใช้ข้อมูล
บัญชี (รายงานด้านต่าง ๆ) ด้วยตัวเอง มีสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการท างานบัญชีได้เป็นอย่างดี 
สามารถท างานด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการอบรมสัมนาความรู้ทางด้าน
บัญชีและภาษีอากรอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการ มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนความต้องการของ
ผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจเป็น
อย่างดีและน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบข้อมูลที่น าเข้าและแหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือร่วมก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการน า
สารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ มักมีการติดตามประเด็นความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ข้อบั งคับ และความรู้ทางด้านงานบัญชี  มีความเชียวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศและได้น ามาใช้ในงานของเสมอ  

ผลวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชี ในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ 
Hair et al. (1998), Bollen (1989) and Sorbon (1996) แสดงว่ า โม เดลมี ความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square = 27.966 df = 29.0 Sig. = 0.520 > 0.05 
และ CMIN/df. = 0.964 < 3.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับโมเดลดัชนี มีความสอดคล้องเชิง
ประจักษ์โดย ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.000 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) ดัชนีวัดความ
กลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.989 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Hair et al. (1998) และ Mueller (1996) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.970 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Durande-Moreau an Usunier (1999) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณค่า  (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.000 < 0.08 ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (1998), Browne and Cudeck (1993) ดัชนี
ความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed fit index; NFI) มีค่าเท่ากับ 0.981 > 
0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
กับรูปแบบฐาน (Incremental fit index; IFI) มีค่าเท่ากับ 1.001 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Hair et al. (1998) และดัชนีรากของค่าเฉลยก าลงสองของส่วนเหลือ (Root Mean 
Square Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ 0.007 < 0.05 ตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos, Siguaw 
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(2000) โดยผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ทัศนคติต่องาน 
การมีส่วนร่วมออกแบบสารสนเทศ ความสามารถในระบบสารสนเทศและความเชี่ยวชาญในงาน มีค่า
น้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.49-0.66 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง 
(R2) ระหว่าง 24.0%-44.0% โดยปัจจัยทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.61 อธิบายอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความซ้ าซ้อนของโครงสร้างองค์กร ความส าคัญของสารสนเทศต่อ
องค์กร และความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.51-0.87 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) ระหว่าง 26.0%-76.0% โดยผลการทดสอบปัจจัย
โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.50 อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% 
และปัจจัยด้านคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง ได้แก่ 
ความถูกต้องถือได้ของข้อมูล ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ และการแสดงเป็นตัวเลขได้ มีค่าน้ าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.54-0.62 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (R2) 
ระหว่าง 30.0%-39.0% โดยปัจจัยโครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.29 อธิบายอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

จากผลทดสอบสมมติฐานพบว่าทักษะความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชีมีผลต่อผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.61 สูงสุด รองลงมา โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหารมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.50 และคุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% นอกจากนี้รวมของ
การศึกษาทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ท าบัญชียังพบว่า  กลุ่มผู้ท าบัญชีมีความ
พอใจในสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้  เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ
โดยน าสารสนเทศทางการบัญชีเป็น เครื่องมือช่วย และมักพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ สารสนเทศทางการ
บัญชีช่วยให้วางแผนงานได้ดี สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดเวลาในการวางแผนงาน การสั่งการ การ
ควบคุม และการตัดสินใจ และเมื่อสั่งการหรือตัดสินใจปัญหาใด ๆ รู้สึกมั่นใจเมื่อมีข้อมูล สารสนเทศ
ทางการบัญชีสนับสนุนสารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ สารสนเทศทางการ
บัญชีที่ใช้มีความถูกต้อง และ คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับให้ประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ 
จ่ายไปเพ่ือให้ได้สารสนเทศนั้น 
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5.1 ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
 ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศของผู้ท าบัญชี
ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สูงสุดทักษะความรู้
ความสามารถของผู้ท าบัญชี รองลงมา โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร  และ
คุณภาพและความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์การและ
ความสนับสนุนจากผู้บริหาร คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ และคุณลักษณะของ
บุคลากรทางด้านบัญชี มีความส าคัญต่อ ข้อมูลสารสนเทศที่ผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้ข้อมูล
ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชีให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษานี้สามารถน าไปใช้ส าหรับเสริมสร้างและสนับสนุนต่อข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีในองค์การต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าจากการใช้งานข้อมูล
สารสนเทศเหล่านั้นเพื่อการตัดสินใจต่อทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด 

5.2 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดดังนี้ ข้อแรกคือการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บจากกลุ่มผู้ท า

บัญชีองค์การภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมภายในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความหลากหลาย
ทางด้านธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลให้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสารสนเทศทางการบัญชีที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลการศึกษาที่น าไปใช้อาจจะคลาดเคลื่อนได้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลอืกใช้สำยกำรบินแอร์เอเชีย 

อัจฉริยา ธุระงาน* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้าง
และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) กับการเลือกใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย โดยศึกษาจาก 
ผู้เคยซื้อและใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียภายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 413 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 57 อายุ 21-30 ปี จ านวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 37 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 51 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 33 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
และด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ด้านการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้  
 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ส่วนประสมทางการตลาด 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: tu.achariya@yahoo.com 
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1. บทน ำ 
 เนื่องจากการเดินทางทางอากาศมีความจ าเป็นและมีบทบาททางคมนาคมเพ่ิมสูงขึ้นมากใน
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งในอดีตจะเห็นเป็นการใช้คมนาคมทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางโดยสาร หรือการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ จากการขนส่งหรือโดยสาร
ทางเรือก็พัฒนาการมาเป็นทางรางหรือทางรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และน ามาสู่การคมนาคม
ทางอากาศหรือเครื่องบิน จากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยส่งผลให้มีเครือข่ายเส้นทางการบินเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีแนวโน้ม
การใช้บริการเพ่ิมเติมโตขึ้นอย่างมากทั้งเส้นทางบินและความถ่ีการให้บริการจากที่เคยให้บริการเพียง
เส้นทางภายในประเทศได้มีการขยายธุรกิจเพ่ิมเส้นทางบินระหว่างประเทศหลากหลายเส้นทาง 
ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินจึงได้รับความนิยมมาก ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดย
เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดประกอบกับแนวโน้มความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น ล้วน
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงอย่างรุนแรงทั้งด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ   
 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนี AOT Gateway Index อยู่ที่ระดับ 144.2 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากเดือนก่อนที่ 139.7 หรือ เพ่ิมขึ้น 5.4% สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ท่าอากาศยาน และ
ความสามารถในการแข่งขันของ AOT ที่ยังคงเติบโตได้ดี เมื่อดูข้อมูลให้ลึกขึ้น โดยหักเรื่องปัจจัยของ
ฤดูกาล ดัชนี AOT Gateway Index ยังคงขยายตัว 0.7% เป็นผลมาจากประสิทธิภาพการใช้ท่า
อากาศยานของผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น จ านวนเที่ยวบินและจ านวนผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากสายการบิน low cost ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ผ่านมาเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ าโตในระดับสูง 11.3% สอดคล้องกับจ านวน
ผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น ในเดือนกรกฎาคม มีจ านวน 11.2 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารในประเทศ 4.7 ล้าน
คน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 6.5 ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางผ่านท่า
อากาศ - ยานของ ทอท. 5.1 ล้านบาท ขยายตัว 7.7% ผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก
ที่สุด คือ จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย (www.positioningmag.com, 2017) 
 ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชียพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันที่เข้มข้นได้
เป็นอย่างดี โดยมีมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการเดินทาง ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดีมากขึ้น วิจัยนี้จึงท าขึ้น
เพ่ือหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ 
(Process) กับการเลือกใช้ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
 

3. วิธีศึกษำและกรอบแนวคิดวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หัวข้องานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย เพ่ือที่จะท าให้
ทราบถึงปัจจัยที่ต้องการศึกษา โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์
เอเชีย 
          ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P’s) 

- ผลิตภณัฑ์ (Produce) 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

- การส่งเสริมทางดา้นการตลาด 
(Promotion) 

- บุคลากร (People) 

- กระบวนการการให้บริการ (Process) 

- การน าเสนอทางกายภาย (Physical 
Evidence and Presentation) 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้

บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชีย 
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กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนของผู้โดยสารชาวไทยของสายการบินแอร์

เอเชียที่เคยซื้อและใช้บริการ ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ โดยถือได้ว่าจ านวนประชากรมี
ขนาดใหญ่มาก ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิงสูตรตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ผู้วิจัยจึงน าไปเปรียบเทียบเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
ตัวอย่าง และจะท าการเก็บข้อมูล ดังนั้นจากตารางระบุว่าหากขนาดกลุ่มประชากรที่อนันต์ (∞) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดข้ึนเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจ านวน 413 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ดังนี้ เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และ เพศหญิง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43 มีอายุส่วนมากมีอายุ 21-30 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีอาชีพส่วนมากมีอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีรายได้เฉลี่ยส่วนมากมีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

 4.2 ข้อมูลด้ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด 7 P’s ที่มีผลต่อกำรเลือกใช้
บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชีย 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของ
ผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำด �̅� S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.17 0.632 มาก 
ด้านราคา 3.96 0.658 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.18 0.649 มาก 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 4.15 0.658 มาก 

ด้านกระบวนการ 4.19 0.617 มาก 
ด้านบุคลากร 4.21 0.696 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4.08 0.700 มาก 
รวม 4.13 0.541 มำก 
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พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.21) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.19)  และล าดับสุดท้าย
คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.96) 

4.3 ข้อมูลด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชียทำงกำรรับรู้และปัญหำ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 
ด้ำนกำรรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำร �̅� S.D. ระดับควำมควำม

คิดเห็น 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย 4.05 0.739 มาก 
2. ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากโฆษณาตามสื่อ
ออนไลน์ 

3.87 0.931 มาก 

3. ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพื่อนหรือบุคคลรอบ
ข้างชักชวน 

3.73 0.973 มาก 

4. ท่านเปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอ่ืนๆ 4.28 0.769 มาก 
รวม 3.98 0.671 มำก 

  
  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียด้านการรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.98) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่าน
เปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.28) รองลงมาคือ 
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.05)  และล าดับสุดท้าย
คือ ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพ่ือนหรือบุคคลรอบข้างชักชวน (�̅� = 3.73) 

4.4 ข้อมูลด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชียด้ำนกำรตัดสินใจเลือก
ซื้อ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ 

ด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช ้ �̅� S.D. ระดับควำมควำม
คิดเห็น 

1. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ราคาประหยัด 

4.22 0.822 มาก 

2. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน 

3.84 0.901 มาก 

3. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจาก 4.25 0.759 มาก 
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ด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช ้ �̅� S.D. ระดับควำมควำม
คิดเห็น 

ตารางเที่ยวบินตรงกับความต้องการ 
4. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ช่ือเสียงด้านความปลอดภัย 

3.91 0.860 มาก 

รวม 4.05 0.670 มำก 

  
 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากตารางเที่ยวบินตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅� = 
4.25) รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมีราคาประหยัด มี
ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.22) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
เนื่องจากมีความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน (�̅� = 3.84) 

4.5 กำรทดสอบสมมติฐำน 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด สามารถพยากรณ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้สูงสุด ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.000 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.219 มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน .057 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.198 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.059 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.009 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 0.165  มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน 0.062 และล าดับสุดท้ายคือ ด้านราคา ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.014 มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.132 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน 0.054  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ ประกอบด้ วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย  
 ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ และ ด้านบุคลากรไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย  
 
 
 
 



 
 

841 
 

4.6 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

สมมติฐำนด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ 
สมมติฐำนที่ 1 : ลักษณะทางเพศส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 2 : ลักษณะทางเพศส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 3 : ลักษณะทางอายุส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 4 : ลักษณะทางอายุส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 5 : ลักษณะทางอาชีพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 6 : ลักษณะทางอาชีพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 7 : ลักษณะทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
รับรู้ปัญหาและความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 8 : ลักษณะทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) 
สมมติฐำนที่ 9 : ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อด้านการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ 
สมมติฐำนที่ 10 : ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 11 : ด้านราคาส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ 
สมมติฐำนที่ 12 : ด้านราคาส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 13 : ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ปัญหาและความต้องการ 
สมมติฐำนที่ 12 : ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 14 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
รับรู้ปัญหาและความต้องการ 
สมมติฐำนที่ 15 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 16 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
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สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

รับรู้ปัญหาและความต้องการต่อ 
สมมติฐำนที่ 17 : ด้านการกระบวนการส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 18 : ด้านบุคลากรส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ 
สมมติฐำนที่ 19 : ด้านบุคลากรส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินแอร์เอเชีย 
สมมติฐำนที่ 20 : ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ปัญหาและความต้องการ 
สมมติฐำนที่ 21 : ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย    

 
ยอมรับสมมติฐาน 
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นและน าเสนอไว้ในบทที่ 
2 การน าผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิด
เป็นร้อยละ 57 และ เพศหญิง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 43 อายุ 21 -30 ปี จ านวน 152 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 134 และน้อยที่สุดคือ ต่ า
กว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ19 และน้อยที่สุด
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และน้อยที่สุดคือ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้ 50 ,001 บาทขึ้นไป จ านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และ
น้อยที่สุดคือ รายได้ ต่ ากว่า 10,000 หรือเทียบเท่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s  
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในด้านส่วนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด            
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(�̅� = 4.21) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.19) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.96) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ความหลากหลายของเที่ยวบินที่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.27) รองลงมาคือ สาย
การบินมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.16) และล าดับสุดท้ายคือ มีความตรงต่อ
เวลาของเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.12) 
 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ราคา
ตั๋วโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.23) รองลงมาคือ 
ราคาตั๋วโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.21) และล าดับสุดท้ายคือ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.59)  
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายตั๋วโดยสารมีหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅� = 4.35) 
รองลงมาคือช่องทางในการรับช าระค่าตั๋วโดยสารมีหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.32) และ
ล าดับสุดท้ายคือ ศูนย์บริการ call center ช่วยเหลือและบริการตลอดเวลา และเคาน์เตอร์เพียงพอ
ต่อความต้องการมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.02) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารราคาถูก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.29) รองลงมาคือ การ
โฆษณาของสายการบินผ่านสื่อต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.24) และล าดับสุดท้ายคือ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย (เช่น สะสมไมล์เดินทางเพ่ือเป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสารและสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ) มีค่าเฉลี่ย  (�̅� = 4.02) 
 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ขั้นตอนการช าระเงินมีความสะดวกและการจัดการที่เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅� = 4.25) 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการเช็คอินและตรวจสอบเอกสารมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 
4.23) และล าดับสุดท้ายคือ ขั้นตอนการรับสัมภาระเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดการช ารุด เสียหาย มี
ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.06) 
 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
พนักงานมีการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.26) รองลงมา
คือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจให้ค าปรึกษาและข้อแนะน ามีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.21) และน้อยที่สุดคือ 
พนักงานสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.16) 
 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้ภายในห้องโดยสารมีมาตรฐาน อยู่ในภาพดี เช่น เข็มขัด
นิรภัย หน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ ช่องเก็บสัมภาระ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅� = 4.16) รองลงมาคือ 
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อุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงสว่างที่เหมาะสมภายในห้องโดยสาร ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.15) และล าดับ
สุดท้าย คือ มีความสะดวกสบายครบครันภายในห้องโดยสาร เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ (�̅� = 3.89) 
 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ท่านเปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (�̅� = 4.28) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มีค่าเฉลี่ย 
(�̅� = 4.05) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพ่ือนหรือบุคคลรอบ
ข้างชักชวน (�̅� = 3.73) 
 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.05) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากตารางเที่ยวบินตรงกับความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.25) รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
เนื่องจากมีราคาประหยัด มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.22) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมีความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน (�̅� = 3.84) 

5.2 อภิปรำยผล  
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินการแอร์เอเชียสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ใช้บริการสายการบินตระหนักถึงปัจจัยด้านบุคลากร
เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เช่น การต้อนรับของพนักงานด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความรู้ความเข้าใจให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในการตัดสินใจ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับวิจัยของ นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยการมีกริยามารยาทที่สุภาพในการให้บริการอยู่ในระดับดีมากที่สุด รองลงมาความ
เต็มใจในการให้บริการ บุคลิกภาพและการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ในระดับดี
มาก 
 และสอดคล้องกับวิจัยของ พีรกิตต์ มิตรารัตน์ (2551) พบว่า บทบาทของพนังงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนดิน นักบิน ผู้ช่วยนักบิน พนักงานต้อนรับและบริการบนเครื่องบิน ตัวอย่างเช่น การให้
ค าแนะน าอ านวยความสะดวกและดูแลให้ความเชื่อมั่นกับผู้โดยสาร 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของสายการบินแอร์
เอเชีย ได้แก่ ความหลากหลายของเที่ยวบินที่ตรงตามความต้องการ สายการบินมีชื่อเสียงและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ จิรายุ อักษรดี (2554) พบว่า การมีเส้นทางบินที่ตรงตาม
ความต้องการ ความปลอดภัยในการเดินทาง และความปลอดภัยของทรัพย์สินและสัมภาระ เป็นสิ่งที่
ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสูงสุด 
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 ปัจจัยด้านราคาซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับราคาตั๋วโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพการให้บริการและเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง ดังนั้นจึงสอดคล้องกับวิจัยของ นฤทธิ์     
วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยความ
แตกต่างในการตั้งราคาของแต่ละวันของสัปดาห์ รวมถึงความเหมาะสมของราคาโดยสารอยู่ในระดับดี
มากที่สุด ส าหรับความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดีมากและเมื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศ
ไทย 
 และสอดคล้องกับวิจัยของ พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2555) พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศโดยพบว่าปัจจัยด้านรา
คามีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ าในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับช่องทางการจัดจ าหน่าย
และการรับช าระตั๋วโดยสารซึ่งมีหลากหลายช่องทางเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้บริการต้องการความ
สะดวกสบายใจการจองตั๋วโดยสารซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กัญญา หมื่นโฮ้ง (2549) ที่ได้ศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ าของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญคือการมี ช่องทางการจัดจ่าหน่ายบัตรโดยสารทาง
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้โดยสารรวมไปถึงการมีระบบจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับการจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร
ที่มีราคาถูก และ การโฆษณาของสายการบินผ่านสื่อต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้บริการ เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และวิทยุ เป็นต้น สอดคล้องกับวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) เรื่อง
ปัจจัยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย โดยผลพบว่า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้โดยสารอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญคือการมีส่วนลดราคาบัตร
โดยสาร 
 นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านส่งเสริมทางการตลาดอยู่
ในระดับดีมาก โดยการรับรู้สื่อโฆษณา และการลดราคาต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของสิทธิ
ประโยชน์ของการสะสมไมล์ อยู่ในระดับดีมาก รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในการใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ 
  ปัจจัยด้านกระบวนการซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับขั้นตอนการช าระเงินมีความสะดวก
และการจัดการที่ เป็นระบบ และขั้นตอนการเช็คอินและตรวจสอบเอกสารมีความสะดวก ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการ
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อยู่ในระดับดีมาก ขั้นตอนในการซื้อตั๋วโดยสาร และความรวดเร็วในการให้บริการบนเครื่องบินอยู่ใน
ระดบัดีมาก         
 และสอดคล้องกับวิจัยของ วิทวัส อุดมกิตติ (2549) พบว่ากระบวนการและขั้นตอนในการ
ส ารองที่นั่งผ่าน เว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริการสายการบิน ในประเทศไทย 
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
เครื่องใช้ภายในห้องโดยสารมีมาตรฐาน อยู่ในภาพดี เช่น เข็มขัดนิรภัย หน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ 
ช่องเก็บสัมภาระ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐฐา อ าไพ (2556) พบว่า ความทันสมัยของเครื่องบิน 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทยและสอดคล้องกับวิจัยของ 
วิทวัส อุดมกิตติ (2549) มาตรฐานของอุปกรณ์ในการให้บริการบนเครื่องบิน เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมากที่สุด นอกจากนี้การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการสายการบินในประเทศไทยในการเดินทางเส้นทางบินในประเทศ 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 
  1. ในส่วนของการตลาดและการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้ทราบว่าใคร
บ้างเป็นคู่แข่ง ในส่วนตลาดที่เลือก ส่งผลให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ด้านช่องทางจ าหน่าย 
และด้านการสื่อสารการตลาดได้อย่างครอบคลุมและแม่นยา  
  2. การดึงจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ โดยเน้นนโยบายใช้เครื่องบินที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา
ของแอร์เอเชีย เป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่ า
แห่งอ่ืน ๆ และทาให้ไทยแอร์เอเชียสามารถลดต้นทุนในการบ ารุงรักษาได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึง
ความได้เปรียบเรื่องเส้นทางการบินที่หลากหลาย และจ านวนความถ่ีในเส้นทางหลักที่มีบริหารจัดการ
ได้ดี เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ เนื่องจากจุดหมายปลายทางในเส้นทางการบินของแอร์เอเชียใน 
ปัจจุบันสามารถด าเนินครอบคลุมพ้ืนที่เมืองหลวงและเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่อง เที่ยว
หลักส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน 
  3. ทางสายการบินควรให้ความส าคัญต่อบุคลากรที่ให้บริการเพ่ือให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ า เช่น พนักงานที่ศูนย์ให้บริการคอยแนะน าโปรโมชั่นใหม่ ๆ ของสายการบินอย่างสม่ าเสมอ
ตลอดจน พัฒนาทักษะและความสามารถในการให้บริการรวมถึงให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดรายการลดราคา การให้
ส่วนลดราคา เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการใช้บริการ 
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5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินการไทยแอร์เอเชีย 
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอชีย เช่น ปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา ทัศนคติ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ อาทิ อิทธิพลของสื่อ
โฆษณา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการตลาดที่ตอบสนอง ผู้ใช้บริการสายการบินอย่าง
แท้จริง 
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กำรศึกษำควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนกังำนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

อัญชิสา สถาพรผล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติ
ราชการส านักงานอัยการสูงสุด ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติราชการ
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มาขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ที่มาขอรับบริการที่ส านักงาน
อัยการสูงสุด ในเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่ให้บริการดังนี้ 
ภารกิจให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ภารกิจให้บริการมาเบิกความเป็นพยาน ภารกิจ
ให้บริการเรื่องข้อมูลข่าวสาร ภารกิจให้บริการเรื่องยื่นร้องความเป็นธรรม ภารกิจให้บริการเรื่องจัดหา
ทนายความอาสา ภารกิจให้บริการเรื่องด าเนินการยื่นค าร้องตั้งผู้จัดการมรดก ภารกิจให้บริการด้าน
ยื่นค าร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ภารกิจให้บริการด้านขอคืนหลักประกันตัวผู้ต้องหาใน
คดีอาญา ฯลฯ 
  ผลการศึกษา พบว่า ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการสูงสุด โดย
ภาพรวมความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการในกรุงเทมหานคร มีความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับมากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และเรื่องที่มาขอรับบริการ ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
ค ำส ำคัญ: ความเชื่อมั่น หลักธรรมาภิบาล 
 

1. บทน ำ 
 จากสภาพปัญหาของระบบราชการโดยทั่วไปที่มักจะถูกมองภาพในแง่ลบจากผู้ใช้บริการ     
จึงท าให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิรูประบบราชการ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามสมมติฐานเบื้องต้นที่ก าหนดไว้โดย Van de Walle and Bouckaert 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศานศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 



 
 

849 
 

(2003: 892) ที่ว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ จะน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของระดับความพึง
พอใจในบรรดาผู้ใช้บริการ และจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การภาครัฐมากขึ้น ซึ่งความเชื่อมั่น
ที่กล่าวถึงนี้ได้ถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบ  
 สืบเนื่องจาก ส านักงานอัยการสูงสุด เดิมเป็นกรมอัยการ มีภารกิจงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย
เกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ท าให้ไม่มีอิสระใน
การบริหารราชการทั้งในเรื่องการพิจารณาส านวนคดี ซึ่งต่อมาจึงได้แยกกรมอัยการออกจาก
กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนเป็นส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดกระทรวงใด         
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขอนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการ
บริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับภาระกิจงานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุ ดมี
ภารกิจหลักตามนโยบายบริหารงานของอัยการสูงสุด ดังนี้ 
  1) นโยบายด้านคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบ และ
มาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรต่อเด็กและสตรี ในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทาอาญา เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ การน าหลักนิติ
ธรรมมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบทท าให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้คนยากคนจนได้
เข้าถึงความยุติธรรม 
  2) นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรอัยการ โดยพัฒนาบุคลากรขององค์กรอัยการ     
ทั้งข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการให้เป้ฯทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาพนักงานอัยการให้มีคาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ก ากับดูแลผู้บริหารและบุคคลากรทุก
ระดับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมลื่อสัตย์สุจริต น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  
  3) นโยบายด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  4) นโยบายด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
  5) นโยบายด้านต่างประเทศ 

  จากภารกิจทั้ง 5 ด้าน อาจท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการสูงสุด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการสูงสุด (อาคารที่ท าการในเขต
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งทางส านักงานอัยการได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการของส านักงานอัยการ
สูงสุดต่อประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และบริหารโดยใช้หลักธรรมภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ เน้นการบริการเชิง
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รุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง 
พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็น
เลิศ 
         หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง 
ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความถูกต้องขอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนถึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (อาคารที่ท าการในเขตกรุงเทพมหานคร) ซึ่งทางส านักงานอัยการได้มีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการของส านักงานอัยการสูงสุดต่อประชาชน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในการมาขอรับให้บริการจาก
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต การไม่
เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน การค านึงถึงความถูกต้องเป็น
หลัก การไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การให้บริการด้วยความ
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ การยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย และเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้ และเพ่ือให้น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ หรือข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนไป   
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และเรื่องที่มาติดต่อ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประเด็น
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย การยึดหลักความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ค านึงถึงความถูกต้องเป็นหลักไม่ยึดพวกพ้อง ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ  ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย และ
เปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้  
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 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรบอแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
         ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย  ประชาชนที่มาขอรับบริการ
จากส านักงานอัยการสูงสุดที่มีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร    
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากแบบสอบถามท่ีท าการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงภาพรวมของตัวแปรอิสระ ที่คิดว่าเป็นปัจจัยต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีส่วน

ได้เสีย หรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ  
 ตัวแปร จ ำนวนประชำกร 
เพศ 1 
 2 
ช่วงอาย ุ 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

ช 
ญ 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 

60 ข้ึนไป 

101 
69 
28 
52 
45 
34 
11 

ระดับ 1 
ศึกษา 2 
 3 
 4 

ไม่เคย 
ประถม 
ม.ต้น 

ม.ปลาย 

2 
11 
16 
23 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ  
- มาขอรับบริการเรื่องใด 

- การยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต   
- ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน,  
- ค านึงถึงความถูกต้องเป็นหลักไม่ยึดพวกพ้อง,  
- ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
- ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ,  
- ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย  
- เปิดเผยข้อมูลที่ สามารถเปิดเผยให้ประชาชน
รับทราบได้  
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 ตัวแปร จ ำนวนประชำกร 

 5 
 6 
 7 
อาชีพ 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

ปวส./ปวท. 
ป.ตร ี

สูงกว่า ป.ตร ี
รับจ้าง 
ราชการ 
ค้าขาย 
กิจการ 

เกษตรกร 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 

26 
80 
12 
61 
50 
20 
20 
3 
10 
6 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และเป็นหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.59 

- จ าแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี 
มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จ านน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 
และมีจ านวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 

- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด เป็นผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส/ปวท จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจ านวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 

- จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด มีอาชีพรับจ้างทั่วไปได้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจ านวนน้อยสุด เกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 

ตำรำงท่ี 2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

101 
69 

59.41 
40.59 

รวม 170 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ เป็นชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และเป็นหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.59 
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ตำรำงท่ี 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
อำย ุ                     จ ำนวน ร้อยละ 

20-29 28 16.47 

30-39 52 30.59 
40-49 45 26.47 
50-59 34 20.22 

60 ปี ข้ึนไป 11 6.47 
รวม 170 100.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี 

มีจ านวนมากสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จ านน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 และมีจ านวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 

 
ตำรำงท่ี 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 2 1.18 

ประถมศึกษา 11 6.47 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 9.41 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 23 13.53 
ปวส./ปวท 26 15.29 
ปริญญาตร ี 80 47.06 

สูงกว่าปริญญาตร ี 12 7.06 
รวม 170 100.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ได้

ตอบแบบสอบถามมากสุด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส./ปวท. จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจ านวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 
ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
รับจ้าง 10 5.88 

ราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 50 29.41 
ค้าขาย 3 1.76 
กิจการของตนเอง 61 35.88 
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อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

เกษตรกร 20 11.76 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 11.76 

แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 3.53 
รวม 170 100.00 

  
จากตารางที่ 5 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน มีอาชีพรับจ้าทั่วไปได้ตอบ

แบบสอบถามมากสุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจ านวนน้อยสุด เกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.76 

 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุป 

จากแบบสอบถามเม่ือประมวลผลแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้  
  - จ าแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
30-39 ปี มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จ านน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.47 และมีจ านวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 
   - จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด เป็นผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส./ปวท. จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจ านวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
   - จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจ านวนน้อยสุด เกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.76 

จากข้อมูลพบว่าผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการตอบแบบสอบถามจ านวน 
170 คน จากตาราง พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และอยู่ในช่วงอายุ 30-39 จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.05 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 47.05 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง (ร้อยละ 35.88) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการของส านักงาน
อัยการสูงสุดนั้นประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเรื่องที่มาขอรับบริการ 

จากแบบสอบถามเมื่อประมวลผลแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
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ของส านักงานอัยการสูงสุดในระดับมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรกลุ่มตัวอย่างบางรายที่ให้
ข้อคิด/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.2 อภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาเรื่องการความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อส านักงานอัยการ
สูงสุดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ส่วนมากมีความเชื่อมั่น โดยแยกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และเรื่องที่มาขอรับบริการ พบว่าประชาชนส่วนมากมีความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการสูงสุดในหัวข้อเรื่องของการไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนมากสุด 4.63 คะแนน และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .728 คะแนน และ
รองลงมาคือความเชื่อมั่นในเรื่องความถูกต้อง และในเรื่องการไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทาง
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งได้คะแนนเท่ากัน คือ 4.56 คะแนน และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่างกันคือ ความเชื่อมั่นในเรื่องความถูกต้องได้คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .678 คะแนน ส่วนในเรื่อง
การไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ได้ค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.761 คะแนน  

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการสูงสุด ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ผลการศึกษาวิจัยที่ออกมา
ให้ค าตอบชัดเจนว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของส านักงานอัยการในกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมาก ในทุกเรื่องท่ีท าการส ารวจซึ่งเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  

แต่อย่างไรก็ตามองค์กรควรจะมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงองค์กรเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไป และเนื่องจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียเพียงส่วนน้อย ยังมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะต่อ
ส านักงานอัยการสูงสุดดังนี้ 

1) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงส านักงานอัยการให้มากข้ึน 
2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นหรือ

เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
3) ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์ โดยศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ชัดเจนที่ตรงกับความเป็นจริง และท าการศึกษาให้ครบทุกส านักงานทั่วไประเทศ  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศยัของพนักงำนธนำคำรอำคำร

สงเครำะห ์

อัญณิชศร ศรีฟ้า* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด) และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เคย
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  การเก็บข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถาม และสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ผ่านการคัดกรองได้จ านวน 398 ราย โดยสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการใช้ค่า Independent 
Sample T-Test, One-Way ANOVA และ Multiple Linear Regression 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  41-50 ปี  มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดย
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจเพ่ือซื้อเป็นที่อยู่อาศัยหลักในชีวิตประจ าวัน ประเภท
คอนโดมิเนียม งบประมาณ 2,000,001-3,000,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ
ตัวเอง และหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เคยซื้อทางช่องทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจซื้อ ที่อยู่อาศัย ธนาคาร 
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118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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1. บทน ำ 
โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุเพ่ิมสูงขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการที่

ภาวะเจริญพันธุ์ลดต่ าลง และชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life 
expectancy at birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งชายและหญิง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 ชายมี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 68.15 ปี และหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 72.39 ปี ประกอบกับ
ประชากรรุ่นเกิดล้าน (ประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2506-2526 ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี) 
ก าลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ (ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) ผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 11,312,447 คน เป็นชายจ านวน 5,083,681 คน (ร้อย
ละ 44.94) และหญิง 6,228,766 คน (55.06) โดยจ าแนกตามกลุ่มช่วงวัย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัย
ต้น (60-69 ปี) ร้อยละ 57.4 กลุ่มวัยกลาง (70-79 ปี) ร้อยละ 29 และกลุ่มวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) 
ร้อยละ 13.6 (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2562: 8) 
ดังภาพที่ 1 ท าให้ประชาชนต้องกันเงินไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้น ส่งผลต่อสัดส่วนเงินที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการดาวน์ และผ่อนช าระท่ีอยู่อาศัย 

 

ภำพที่ 1  แสดงพีระมิดประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503-2573  
แหล่งที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561); สถาบันประชากรและสังคม (2549); United Nations  
Department of Economic and Social Affairs (2009: 10) 

 

ในขณะที่ภาระหนี้สินครัวเรือนกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของราคา
อสังหาริมทรัพย์ โดยดัชนีราคาท่ีอยู่ในอาศัยทุกประเภทในปี 2560 มีการปรับเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ส่วน
ดัชนีราคาของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 171.0 ขณะที่ดัชนีราคาบ้าน
เดี่ยวพร้อมที่ดินและทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน อยู่ที่ระดับ 130.9 และ 141.2 ตามล าดับ ดังภาพที่ 1.2 
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ภำพที่ 2  ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

แหล่งที่มำ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 40) 

 

จึงส่งผลกระทบให้ภาระทางการเงินของคนวัยท างานมีสูงขึ้น และกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของคนไทย โดยจะเห็นได้จากจ านวนหน่วยและมูลค่าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวม
ทั่วประเทศทั้งแนวราบและอาคารชุด 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 มีแนวโน้ม
ลดลง ดังภาพที่ 3 และภาพท่ี 4 ตามล าดับ  

 

ภำพที่ 3  การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ และประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ แสดง
จ านวนหน่วย รายปี  
แหล่งที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 80-85) 

ภาค 2558 2559 2560 ΔYoY
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 196,642          175,315       163,468       -6.8%
ภาคเหนือ 30,013            29,182         29,071         -0.4%
ภาคกลาง 10,226            9,679            10,025         3.6%
ภาคตะวนัออก 64,000            50,086         47,256         -5.7%
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 34,712            28,029         27,229         -2.9%
ภาคตะวนัตก 12,286            9,913            10,425         5.2%
ภาคใต้ 27,156            26,591         27,628         3.9%
รวมทั่วประเทศ 375,035          328,795       315,102       -4.2%



 
 

860 
 

 

ภำพที่ 4  การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ และประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ แสดง
มูลค่า (ล้านบาท) รายปี 
แหล่งที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 82-86) 

 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การเพ่ิมขึ้นของประชากร         
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม รวมถึง
นโยบายทางการเงินของภาครัฐ จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนในประเทศให้
สูงขึ้น ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว จะท าให้การตัดสินใจในการเปิดโครงการแต่ละแห่งของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการท าการตลาดและการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง  ๆ จะต้องมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น 1 ใน 56 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสังกัดในกระทรวงการคลัง 
ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,053 คน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ถือเป็นธนาคารชั้นน าด้านการบริการ
สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย และเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในใจของผู้คนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องการมี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยของพนักงาน
อาคารสงเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ
ให้สินเชื่อ สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และใช้ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจในด้านการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

ภาค 2558 2559 2560 ΔYoY
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 485,057          444,113       427,728       -3.7%
ภาคเหนือ 45,458            47,116         45,509         -3.4%
ภาคกลาง 11,239            12,342         12,998         5.3%
ภาคตะวนัออก 92,139            87,185         84,056         -3.6%
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 42,404            39,314         34,010         -13.5%
ภาคตะวนัตก 22,604            17,306         19,123         10.5%
ภาคใต้ 51,115            50,342         50,690         0.7%
รวมทั่วประเทศ 750,017          697,717       674,116       -3.4%
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยก าหนดตัว
แปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพที่ 5 

 

ภำพที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จ านวน 5,053 คน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560: 147) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ได้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เคยตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จ านวน 371 ราย 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
ผ่านกรุ๊ปไลน์ของธนาคารที่มีอยู่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ผ่านการคัดกรองได้จ านวน 398 ราย 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for 
Windows Version 25) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษา
ผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (T-Test) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปร (One-Way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม (Multiple Linear Regression) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปในกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำร
สงเครำะห ์

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ครั้งล่าสุดเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหลักในชีวิตประจ าวัน จ านวน 179 คน (ร้อยละ 44.91) ประเภทที่อยู่
อาศัยที่เคยซื้อล่าสุดส่วนใหญ่ซื้อคอนโดมิเนียม จ านวน 194 คน (ร้อยละ 48.74) งบประมาณที่เคย
ซื้อที่อยู่อาศัยล่าสุดส่วนใหญ่ซื้อราคา 2,000,001-3,000,000 บาท จ านวน 148 คน (ร้อยละ 37.19) 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยครั้งล่าสุดมากท่ีสุดส่วนใหญ่คือ ตัวเอง จ านวน 215 คน 
(ร้อยละ 54.02) และช่องทางที่หาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เคยซื้อส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.50)  

4.2 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน (ร้อยละ 71.11) 

อายุ 41-50 ปี จ านวน 156 คน (ร้อยละ 39.20) สถานภาพสมรส จ านวน 198 คน (ร้อยละ 49.75) 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 274 คน (ร้อยละ 68.84) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 200 คน (ร้อยละ 50.25) 

4.3 ข้อมูลปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
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จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 

4.4 ข้อมูลปัจจัยด้ำนดอกเบี้ยของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  
4.5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 

4.5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.5.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด เพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่
อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4.5.3 ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า ปัจจัยด้านโปรโมชั่นของที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศิริลักษณ์ เพชรภา (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ ยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า อัตราดอกเบี้ย หรือ
อัตราผลตอบแทนเป็นหนึ่งในปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พรทิพย์ สุวรรณพุ่ม (2555: 81) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้
บริการสินเชื่อ กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาลในการปรับขึ้น/ลง ของอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อ 

5.2 ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
เพศ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า เพศท่ีแตกต่างกันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ว่าเพศ
ชายหรือหญิง ต่างก็มีความต้องการที่อยู่อาศัยเหมือน ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญ
จิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 46) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัฐฬเดช มาเจริญ 
(2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในขอนแก่น 
พบว่า เพศ ไม่ท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย และผล
การศึกษาของ นรินทิรา เพ็งพรพิพัฒน์ (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ซื้อในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า  ปัจจัยเพศที่
แตกต่างกันของผู้ซื้อไม่ส่งผลกระทบที่แตกต่างต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน 

อายุ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในแต่ละช่วง
อายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรินทิรา เพ็งพรพิพัฒน์ (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อการตั ดสิน ใจของผู้ ซื้ อ ในการเลื อกซื้ อที่ อยู่ อาศั ยแบบบ้ าน เดี่ ยว  ใน เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า อายุของผู้ซื้อที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบ
บ้านเดี่ยวไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงาน
บริษัทเอกชน พบว่า อายุที่ต่างกัน ไม่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ
ทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 47) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า  อายุไม่ได้เป็นปัจจัยที่
ก าหนดความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 
54) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ที่ไม่แตกต่างกัน 

สถานภาพการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 48) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนี ยมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อต้องการซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 49) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
พบว่า ระดับการศึกษาไม่ได้เป็นปัจจัยที่ก าหนดความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 71) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด้านราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิฆัมพร ดอกบัว (2557: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมส าหรับผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ศิริลักษณ์ 
เพชรภา (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาค่าใช้จ่ายในการท าสัญญา
มีความสัม พันธ์กับการตัดสิน ใจซื้ อที่ อยู่ อาศัยประเภทบ้ าน เดี่ ยวบริ เวณ ชานเมืองใน เขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 71) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตั้งโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่/ท าเลที่ตั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศุภสวัสดิ์ รอดเจริญ (2556: 93) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบที่มีผลต่อปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อระหว่างคอนโดมิเนียม IDEO VERVE กับคอนโดมิเนียม THE RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสอ่อนนุช พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ติดรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ประกอบกำร 
5.3.1 การส่งเสริมทางการตลาดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ

เชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากช่วยท าให้บุคคลรู้จักสินค้าและบริการ จนเกิดความชอบในตัว
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สินค้าและบริการนั้น และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการให้สินเชื่อ
ให้ความส าคัญกับการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสานกัน (IMC) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นการผสมผสานเครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ให้ผู้บริโภครู้จักให้ ชอบและให้ซื้อ ได้แก่ การโฆษณา การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ช่องทางของอินเตอร์เน็ต/เว็บ ไซต์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคใช้หาข้อมูลมากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดเตรียมพนักงานขายในการให้ค าปรึกษาและให้การ
ต้อนรับที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และความเชื่อมั่นต่อโครงการ และการส่งเสริมการขาย 
เช่น ให้ส่วนลดเงินสด ให้ส่วนลดพิเศษส าหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อมุ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค  

5.3.2 อัตราดอกเบี้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการออมของภาคครัวเรือน ยิ่งดอกเบี้ยสูงภาค
ครัวเรือนก็มีความต้องการที่จะออมเงินมากขึ้น ในทางกลับกันหากดอกเบี้ยต่ าภาคครัวเรือนก็จะลด
การออมและหันไปบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าราคาสูงอย่างบ้านที่อยู่อาศัย ที่ต้อง
อาศัยการผ่อนช าระ หากอัตราดอกเบี้ยต่ า ก าลังซื้อของประชาชนก็จะมากขึ้น การลงทุนก็เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากต้นทุนเงินกู้ต่ าลง ธุรกิจที่จะลงทุนสามารถกู้เงินมาลงทุนมากขึ้น จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
นั้นเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในแง่ของการตัดสินใจในการออม         
การบริโภค การลงทุน เป็นอย่างมาก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยขอ
เสนอให้ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ ให้
ความส าคัญกับการก าหนดกลยุทธ์ โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรร่วมกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์อาจจัดโปรโมชั่นร่วมกับสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริโภคด้วย
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น 

5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป  
  5.4.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกัน 
  5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพ่ิมปัจจัยอ่ืนที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่
อยู่อาศัย เช่น ปัจจัยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ปัจจัยจากการขยายตัวของสภาพสังคม เป็น
ต้น 
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CUSTOMER'S SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTION OF 

YAHAMA MUSIC SCHOOL CENTRAL AT LADPRAO 

PARKPOOM PHAWANDON* 

1. Introduction  
The importance of service businesses is to retain existing customers and acquire 

new ones. Every business organization, including full-service of Music School are 
confronted with the challenge of the ways of making profit. Many factors affect the 
business of Music School. Service quality, atmosphere, and customer perceived price 
play a main role in creating satisfaction which leads to behavioral intention (Hocutt, 
1998; Storbacka et al., 1994; Zahorik and Rust, 1992). At present, every business has to 
accept that customer satisfaction is the most important factor. Gerpott et al. (2001) 
described customer satisfaction as direct determining factors in customer loyalty, which, 
in turn, is a central determinant of customer intention. 
  Some music institution locates in a favorable view point which is the key 
strength of places. The atmosphere can be the selling point of the institution which is an 
importance factor to be recognized to gain customer satisfaction. The expectation from 
consumers is another issue to be considered. The popularity, communication, word of 
mouth or any marketing plan or promotions set the expectation for consumers, and 
these are crucial factors. Customers have different levels of expectations, and this might 
happen to the same person. Customers expect from what music institution advertise. If 
customers feel something does not meet they expectation, the disappointment might 
cost the reputation of the institution as it cannot serve what the advertising claimed.  
  In this study, the researcher collected primary data at Central Ladprao, one of 
the main shopping centers in Bangkok, Thailand. All customers are welcome to 
participate in carrying out the research on behavioral intentions toward Yamaha Music 
School at Central Ladprao. 
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2. Objectives of the study 
The purpose of this research is to examine the strategies that affecting 

behavioral intentions and satisfactions of YAMAHA MUSIC SCHOOL AT CENTRAL 
LADPRAO in Bangkok, Thailand. The researcher will focus on behavioral intentions 
and customer satisfaction and its related factors which are Service quality, 
atmosphere, customer perceived price, and brand image. The objectives of this 
research are as follow: 

2.1 To examine the relationship between customer relationship satisfaction 
and behavioral intention.  

2.2 To analyze the relationship between service quality and customer 
satisfaction.  

2.3 To research the relationship between atmosphere and customer 
satisfaction  

2.4 To explore the relationship between customer perceived price and customer 
satisfaction. 

2.5 To investigate the relationship between brand image and customer 
satisfaction. 
 

3. Literature Review 
Behavioral intentions 
Behavioral aims is essentially clarified in writing as a noteworthy behavioral 

aim. Behavioral expectations can be outlined as the communicated ability to take 
part in rehash support of a music institution and offer positive remarks about the 
eatery with family, companions and others soon. Basically, return to aim is identified 
with the choice of clients to keep on returning to with the administration supplier 
later on .specified that behavioral aims incorporate return to and positive informal 
exchange that can figure the future utilization conduct of the client furthermore 
good return to aim accurately speaks to one of the key administrative destinations. 
Truth be told, return to goal is one of the key segments of dedication. Therefore, 
when the valence is sure for both behavioral goals, the clients' states of mind are certain 
towards the administration supplier and are liable to prompt behavioral expectations. 
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 Customer satisfaction 
 As has already been noted, satisfaction has been concern for a number of 

years and is generally recognised as a post purchase construct that is related to how 
much a person likes or dislikes a product or a service after experiencing it. It can be 
defined as an evaluation that an “experience was at least as good as it was 
supposed to be” (Hunt, 1997). Satisfaction is a response to a perceived discrepancy 
between prior expectations and perceived performance after consumption. 
Consequently, managers need to understand how expectations are created and how 
these expectations are influenced by people’s consumption experiences. Customers 
are assumed to have developed expectations prior to use, and perceived 
performance is compared to these expectations on a “better than” or “worse than” 
model.    
  Oliver (1981) defined satisfaction as a “summary psychological state resulting 
when the emotion surrounding disconfirmed expectations is coupled with the 
consumer’s prior feelings about the consumption experience” (p.27). Oliver (1997) 
pointed out that satisfaction encompasses more than mere fulfilment. It describes a 
consumer’s experiences, which is the end state of a psychological process. 
  Satisfaction has become a central concept in modern marketing thought and 
practice (Yi 1990). Many studies have made significant contributions to better 
understanding this complex phenomenon (Bearden and Teel 1983; Oliver 1980, 1989; 
Spreng et al. 1996; Williams 1988). Achieving visitor satisfaction is one of important 
goals for most tourism service businesses and organizations today (Jones and Sasser 
1995). Increasing customer satisfaction and customer retention generates more 
profits, positive word-of-mouth, and lower marketing expenditures (Reichheld 1996; 
Heskett et al. 1990). 
 

  Atmosphere 
Based on Ching, (1996), atmosphere is a component which included the 

perception of space that can convey a sense of intimacy and comfort. Sulek and 
Hensley (2004) found that atmosphere has a significant influence on the customer ’s 
overall dining satisfaction and has a strong influence customer satisfaction through 
both positive and negative emotions. Color is one of an important in visual 
stimulation that aggravates emotional reaction. Theoretical and empirical 
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demonstrated that atmosphere experienced through positive emotions can stimulate 
purchasing behavior. Moreover, physical setting represents a very important factor.  
Also, Ekinci et al. (2008) revealed that a pleasant atmosphere and neat interior are 
important of revisit intentions.  
 

Service quality  
       Service  quality  is now  of m ajor concern  to  industries  such as the 
tourism/hospitality industry, which are basically ‘people oriented’. 
    In the service industry, definitions of service quality tend to focus on meeting 
customers’ needs and requirements and how well the service delivered meets their 
expectations (Lewis and Booms, 1983). In order to deliver and maintain service 
quality, an organization must first identify what it is that constitutes quality to those 
whom it serves (Gronross, 1984). Classified service quality into two categories: 
technical quality, primarily focused on what consumers actually received from the 
service; and functional quality, focused on the process of service delivery. 
    Johnston and Morris (1985) argue that service organisations tend to measure 
only what is easy to measure and quantify, and shy away from the use of soft, 
qualitative measures. Kaplan (1983) argues satisfaction. Whilst the measurement of 
customer service perceptions are now widespread in tourism/hospitality, an 
understanding of managements’ perception of guest expectations, as well as staff 
responses to such management expectations, are yet to be explored.  Hochschild 
(1983) has described the work performed by service providers as ‘emotional labor’ 
that requires them to subsume their own feelings to the goals of their employer and 
the immediate needs of a paying customer.  
  

  Brand image 
Keller, (1993) stated that brand image refers to a stories of perceptions about 

a brand the consumer formulates as reflected by brand associations. Brand image 
can be defined as the symbolic meanings that customers recall when they 
encounter the specific features of the product or service (Padgett and Allen, 1997). 
Baloglu and Brinberg, (1997) explained that brand image refers to the sum of the 
emotional perceptions. 
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Customer perceived price 
According to Zeithaml’s (1988) definition, price refers to what the customer is 

giving up or sacrificing in order to obtain a product or a service. Customers general ly 
perceive price as objective or monetary price and perceived or non -monetary price 
(Han and Ryu, 2009; Zeithaml, 1988).  

Perceived price fairness could be another factor that influences customer 
satisfaction and behavioral intentions (Andaleeb and Conway, 2006). Namkung and 
Jang (2010) determined positive impact of customer perceptions of price fairness on 
behavioral intentions.  

Moreover, Han and Kim (2009), taking a restaurant-service encounter as an 
example, amplify the use of perceived price to show how it factors in other service 
elements beyond the stated menu price. The main fulcrum for perceived price is the 
encoding process (Zeithaml, 1984), wherein the customer interprets the objective 
price into the perceived price.  

The first element relates to the actual price that is set for the service, while 
the other represents the subjective experience of the service and its value.  
Therefore, the price of restaurant services is of great importance, since it has the 
capacity to either attract guests or discourage them, particularly when the price is 
seen as determinant of quality (Lewis and Shoemaker, 1997). Perceived fairness of 
price is found to be positively related to customer satisfaction and loyalty (Bei and 
Chiao, 2001), whereas perceived unfairness of price can lead to immediate negative 
attitudinal and behavioral responses such as dissatisfaction, complaints and the 
switching to other providers (Xia et al., 2004).  

 

Previous study 
Administration quality in music institution: exact confirmation from China. The 

goal of this examination is to change the SERVPERF scale by fusing the extra 
measurement of recoverability, and to observationally test. Information was gathered 
by a field review, an email study and an online study. The populace for this 
exploration was the clients who had an experience at music institution in terrain 
China. This study through and through gathered 182 reactions, unusable (11) and 
kept 171 legitimate reactions. The greater part of respondent's age was from 21 to 25 
(72.5 percent). All the respondent is the undergrads 42.6 percent were male and 57.4 
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percent were female. The specialist utilized SERVPERF to assess clients’ view of the 
administration quality in fast-food eateries in territory China. The aftereffect of this 
study is the five develops which are administration quality, brand quality, cost, and 
which had an immediate positive association with consumer loyalty, which thusly 
affected eatery client conduct aims. 
 

4. Conceptual framework 
The review of theory and related research, researcher can determine the 

framework for this research. 
Figure 4.1  Factors of customer satisfaction toward Yamaha Music School at Central 

Ladprao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Research hypothesis 
The variables in the framework of the research hypotheses were defined as 

follows. 
 H1o: Customer satisfaction is not affected by service quality, atmosphere, 
brand image and customer perceived price. 
 H1a: Customer satisfaction is an affected by service quality, atmosphere, 
brand image and customer perceived price. 
 H2o: There is no statistical significant relationship between customer 
satisfaction and behavioral intentions. 
 H2a: There is a statistical significant relationship between customer satisfaction 
and behavioral intentions. 

Intention 
Brand image 

Customer 
Perceived Price 

Service quality 

Customer 
Satisfaction 

Atmosphere 
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6. Methodology  
In this chapter, the researcher explained the conceptual framework, 

hypotheses, and operationalization of the variables are separated into three sections.  
The first section researcher drew the conceptual framework based on the concepts 
and basis of theory. After constructing the conceptual framework, the researcher 
developed the hypotheses from the conceptual framework which are related to this 
study in the second section and for the third section; the researcher presented the 
operationalization of independent, intervening and dependent variables. The forth 
section demonstrates the respondents and sampling procedures. The fifth section 
presented the instruments and questionnaires of the study, which researcher have to 
distribute the questionnaire to the respondents. The sixth section evolved the 
pretesting of the variables which is where the researcher tested the reliability of the 
research instrument. Then the seventh section deals with collection of data and the 
eighth section shows the statistical treatment of data which is summarized of 
statistical tool used in testing hypotheses. 
 

Target group 
For this study, the respondents are Yamaha Music School's student in 

Bangkok, Thailand. The data are obtained by intended sampling and the process is 
shown as follows; 
 

Defining the target population 
According to Yamaha Music School the majority of customer is people age 

below 30 years and the target population of this research is customer at the main 
department store which is Central Ladprao. 
 At the first step of sampling design, the researcher have to identify the target 
population. Malhora (2003) stated that the target population are included with the 
group of components which run the data of the research scheme. Zikmund (2003) 
stated the target population as a specific group who are significant for this research 
and already had the experience in a need of this obstacle. The objective of this 
research is to identify the accurate target population in order to receive the exactly 
and accurately outcomes. 
 In this research, non-probability, quota sampling method was for choosing the 
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respondents and to decide the sample size for each shopping center and 
department store. Using the quota sampling, the data collection is quick, inexpensive 
and expedient are the major advantages compared to probability sampling. As 100 as 
the total number of respondents for this research were used, the sample size for 
one location is 100 respondents.   
 

Instrument 
 In this study, the researcher used self-administered questionnaires as the 
instrument to gather the perception of respondents’ characteristics leading to brand 
loyalty 
 

 Data analysis 
After collecting the required data through the questionnaires, the researcher 

will analyses all the data by using SPSS program in terms of data interpretation and 
hypothesis testing. Vanishbancha (2003) stated that SPSS is distinctive software 
solution for the particular implementation in which the survey analysis system is 
completely integrated. The appropriate statistical methods used in this study are 
Descriptive Analysis; which is used to transform the raw demographics data by 
summarizing, categorizing, rearranging and interpreting into the more understandable 
form, Pearson   
 

7. Result 
  Frequency of Demographic characteristics  
  The analysis of gender levels using frequency and percentage of respondents in 
this study. The researcher studied that among the 100 respondents, 21 respondents 
are male and the 79 respondents are female. Therefore, the proportion of the gender 
is 21% of male and 79% of females, respectively. illustrated about the age levels of 
the respondents in this research. The largest amount of respondents, 85 is 85% and 
their age is belows or equal 24 years old , the highest percentage of the respondents is 
high school education level and total of 77respondents (77%), the most average 
monthly income is between 35,001 and 50,000 from 47 respondents and their 
percentage is 47% , the most frequency of studies music at Yamaha Music School 
Central Ladprao is once a week from 97respondents and the percentage is 97%.  
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Variable Evaluation 
The results showed that the comments on the Variable Evaluation on all 

sides in "agree" every sort of averaging descending the Atmosphere, Brand Image, 
Service Quality, Behavioral Intention, Customer Satisfaction and Customer Perceived 
Price. the average value 3.97,3.94,3.93,3.72,3.66 and 3.55 respectively. 

 

Hypothesis Testing 
H1o: Customer satisfaction is not affected by service quality, atmosphere, 

brand image and customer perceived price. 
H1a: Customer satisfaction is an affected by service quality, atmosphere, 

brand image and customer perceived price. 
 

 The  results were above comm ents concern ing the Service Quality , 
Atmosphere, Brand Image and Customer Perceived Price Customer Satisfaction is 
associated with a statistically significant at the 0.01 level. Order correlation coefficient 
from most to least is Service Quality, Customer Perceived Price, Atmosphere and 
Brand Image with a correlation coefficient of 0.765, 0.758, 0.752 and 0.697, 
respectively.  

H2o: There is no statistical significant relationship between customer 
satisfaction and behavioral intentions. 

H2a: There is a statistical significant relationship between customer satisfaction 
and behavioral intentions. 
 The research shows that Customer Satisfaction is not correlated with 
statistically significant Behavioral Intention. 
 
8. Conclusions 
 The results were above comm ents concern ing the Service Quality , 
Atmosphere, Brand Image and Customer Perceived Price Customer Satisfaction is 
associated with a statistically significant at the 0.01 level. Order correlation coefficient 
from most to least is Service Quality, Customer Perceived Price, Atmosphere and 
Brand Image with a correlation coefficient of 0.765, 0.758, 0.752 and 0.697, 
respectively. In this study, the researchers found that the group of equal or below 24 
old age range is dominant with 85 respondents (85%). The highest percentage of 
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respondents is female respondents and 79%). There are 47 respondents (47%) with 
monthly income between Baht 35,001 to 50,000. As of education level is high school 
segment is dominant with 77 respondents (77%).    

From the result of this study, the researchers found that H2 has a very strong 
positive relationship as the most score of Correlation more than 0.6. That means 
customer satisfaction has the strongest significant effect to behavioral intention. 
According to the findings of correlation coefficient, it can be concluded that all 
factors affecting behavioral intentions have shown a strong positive relationship, but 
the most significant are is customer satisfaction as it has the highest effect.  Thus, 
Yamaha Music School Central Ladprao must choose the most important variable to 
focuses to improve and others variable improve the weakness for higher customer 
satisfaction level in behavioral intentions. 
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กำรศึกษำปัญหำหน้ีสินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดจันทบุรี* 

ชุมพร เพชรชุมชน† 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.8 สถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 57 ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 หลังจากหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รายได้
อ่ืน ๆ ต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 60 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 85 

ก. ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.74) 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.51) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.50) 

ข. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 ส าหรับกลุ่มที่ซื้อ
สินค้าด้วยระบบเงินผ่อนคิดเป็นร้อยละ 49 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44 มีรายจ่าย
เงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.5 สาเหตุมาจากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 69   

ค. สภาวะหนี้สิน พบว่า 1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก 
มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 100,001-
500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 66.5 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 
2561 

† นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์                    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 น้อยที่สุด คือ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง
แหล่ง 3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์คิด
เป็นร้อยละ 15 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและการน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ล าดับที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยและการน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 น้อยที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล 4) การผ่อน
ช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 6.5 5) 
ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ระหว่าง 6-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 6) สภาพ
รายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
58.5 

ง. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.96) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.52) ด้านสังคมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.31) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42) 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี มี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
 
ค ำส ำคัญ: ภาวะหนี้สิน ข้าราชการครู 
 

1. บทน ำ 

ในภาวะปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีผลกระทบท าให้สังคมไทยต้อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
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ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ท าให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม 
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการก าหนด
ต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง นั้นก าหนดให้
ต าแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดี และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือเรียกต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 
797,507คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
144,875 คน ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จ านวน 219 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 478 ,028 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) จ านวน 150 ,449 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 22 ,130 คน 
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในก ากับ 
จ านวน 1,544 คน (รวมบุคลากรทุกประเภทที่ท าหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 19) นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จ านวน 35,676 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC) จ านวน 4,176 แห่ง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(VEC) จ านวน 426 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จ านวน 257 แห่ง และ
สังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 24) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ส ารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิม
ต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จ านวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพ่ิมมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้นเมื่อคลิปตัวแทนครูประกาศแถลงการณ์ “ปฏิญญามหาสารคาม” ถูกส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้น าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ค าแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า   

“ปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ท าข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพ่ือให้สมาชิก    
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพ่ือซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพ่ือซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 
4) เพ่ือซื้อหุ้นหรือลงทุนท าธุรกิจ และ 5) เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จ าเป็นอื่น ๆ 

โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การด าเนินการช่วยเพ่ือนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
ก าไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพ่ือนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพ่ือการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”  

ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจ านวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ 
“บริโภคนิยม” ประกอบกับค่านิยมเรื่อง “สถานะทางสังคม” อาชีพครูถูกมองว่าเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์ , 2554) 
อีกทั้ ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ ผ่อน
ช าระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพ่ืองานสังคมสังสรรค์, สร้าง
ฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซ้ือของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ีน้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจ านวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพ้ืนฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจ าเป็นใช้รถก็จะท า
ให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
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ไม่สูงเลย ท าให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด 
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ท าให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน  อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และยอมรับว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบางคนที่ใช้จ่ายเกินตัวท าให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน 4) 
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนช าระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34) 

หากส ารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 
ปีที่ผ่านมา ยังมีนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่างเหินจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจ านวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการช าระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี  

จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการส ารวจปัญหาหนี้ สินครูไทยเมื่อปี 2555 
โดยคร่าว พบว่า จ านวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจ านวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการช าระหนี้ประมาณ 130 ,000 ราย 
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จ านวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหันมาร่วมมือช่วยกันดูแลแก้ไขเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจ าเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ด าเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
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ความคงสภาพหรืออยู่ในอ านาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (ส ารวม จงเจริญ, 2546) 

อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้สินของครู ย่อมจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครู และการยอมรับของสังคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จ าเป็นของครูในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ า ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของครู และสาระท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์  

 

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 

3. ข้อค ำถำมกำรวิจัย  

เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้  

3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง  
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร  
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
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ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดจันทบุรี  โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 6,277 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2560) 
โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาค าตอบและข้อเท็จจริงต่อไป  

ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน

สถำนภำพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์/อายุราชการ 
- เงินเดือน 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของครู 

มูลเหตุและภำวะหนี้สิน 
 

- มูลเหตุ (ท่ีท าให้เกิดหนี้) 
- ภาวะหนี้ 
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 
- ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
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ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงการวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดย
ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม น าข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้ สินและ

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ข้าราชการครู จ านวน 400ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์ 
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ผลการยืนยันว่ามูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม 
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2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean, X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test) 

ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  
เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี  
จ านวน 400 คน  

2) ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือยืนยัน

ปัญหาและน าไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้ 
- ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 

- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ 
(ท่ีท าให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการท างาน (ระดับความสุข) 
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 



 
 

893 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 

 4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะ เพ่ีอออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน  400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน 

5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ซึ่งก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้ าหนัก 3 
ระดับน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test) 

6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/Personal Computer) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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4. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้   

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ 
 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
   1) ชาย 163 40.7 
   2) หญิง 237 59.3 
2. อำยุ   
   1) ต่ ากว่า 30 ปี   100 25.0 
   2) 31- 40 ปี 156 39.0 
   3) 41-50 ป ี 105 26.3 
   4) 51 ปีข้ึนไป 39 9.7 
3. สถำนภำพ   
   1) โสด   136 34.0 
   2) สมรส 228 57.0 
   3) แยกกันอยู่  17 4.2 
   4) หย่าร้าง 19 4.8 
4. วุฒิกำรศึกษำ   
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 29 7.2 
   2) ปริญญาตร ี 303 75.8 
   3) ปริญญาโท    52 13.0 
   4) ปริญญาเอก 16 4.0 
5. ระดับเงินเดือน   
   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  73 18.2 
   2) 15,001-20,000 บาท 184 46.0 
   3) 20,001-25,000 บาท 46 11.5 
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  สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

   4) 25,001-30,000 บาท 35 8.8 
   5) มากกว่า 30,001 บาท 62 15.5 
6. อำยุรำชกำร   
   1) ต่ ากว่า 5 ปี    115 28.8 
   2) 5 - 10 ปี 123 30.8 
   3) 11 - 15 ปี   92 23.0 
   4) 16 - 20 ปี 33 8.3 
   5) มากกว่า 20 ปี 37 9.3 
7. สถำนะทำงกำรเงิน   
   1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ท่ีจ่าย (ติดลบ) 30 7.5 
   2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน 83 20.8 
   3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน  287 71.7 
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน   
   1) ไม่มี 160 40.0 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 2,000 บาท 
          - 2,001-4,000 บาท 
          - 4,001-6,000 บาท 
          - 6,001-8,000 บาท 
          - 8,001-10,000 บาท 
          - มากกว่า 10,001 บาท 

 
90 
50 
31 
20 
15 
34 

 
22.5 
12.5 
7.8 
5.0 
3.8 
8.4 

9. เงินออมต่อเดือน   
   1) ไม่มี     
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 1,000 บาท 
          - 1,001-5,000 บาท 
          - มากว่า 5,001 บาท 

60 
 

90 
208 
42 

15.0 
 

22.5 
52.0 
10.5 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 และเป็นเพศชาย
ร้อยละ 40.7 

2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0  
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 9.7  
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3) สถำนภำพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.0  
รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34 มีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.8 และมี
สถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.2 

4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
75.8 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 4 

5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 อันดับที่ 2 มีระดับต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.2 อันดับที่ 3 
ระดับเงินเดือน มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 และจ านวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 

6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 
รองลงมามีอายุราชการ ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 

7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 7.5 

8) รำยได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 60 มีรายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือนต่ ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยที่สุดมีรายได้อ่ืน ๆ 
ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 

9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85 เงิน
ออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.5 

7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

   7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
 1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 2  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงวิชำกำร ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การศึกษาท าให้ไดร้ับการยอมรับจากสังคม 
การศึกษาช่วยให้มีเกียรต ิ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าใหม้ีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 
การศึกษาท าให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

4.73 
4.74 
4.74 
4.77 
4.75 

0.523 
0.525 
0.525 
0.472 
0.501 

มากที่สุดมาก
ที่สุด 

มากที่สุดมาก
ที่สุด 

มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.74 0.509 มำกที่สุด 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

   2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครู
จังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับการ
ได้ครอบครองในสิ่งท่ีต้องการ 
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิต 
เช่ือว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพี่น้อง 
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึงฐานะ
และชนช้ันทางสังคม 

4.51 
 

4.52 
 

4.54 
 

4.49 
 

4.53 
 

0.749 
 

0.690 
 

0.648 
 

0.718 
 

0.686 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.698 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
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(X̅ = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เชื่อว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะท าให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพ่ีน้อง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

3) ค่ำนิยมทำงสังคม 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
   

ตำรำงท่ี 4  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู 

ข้อ ค่ำนิยมทำงสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
 
4 
5 

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนท่ัวไป 
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

4.52 
4.47 
4.49 

 
4.54 
4.48 

0.715 
0.755 
0.701 

 
0.659 
0.711 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.708 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่  4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของ

ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ และมีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพ่ือนฝูงและบุคคลที่รู้จักอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อ
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซ้ือสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน   
   1) ไม่ซื้อ 204 51.0 
   2) ซื้อ 
          - รถยนต์ 
          - ตู้เย็น 
          - เครื่องปรับอากาศ  
          - โทรทัศน์  

196 
176 
6 
2 
12 

49.0 
44.0 
1.5 
0.5 
3.0 

2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 4,000 บาท 94 23.5 



 
 

900 
 

  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

   2) 4,001-10,000 บาท  266 66.5 
   3) มากกว่า 10,001 บาท 40 10.0 
3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) มีความจ าเป็นต้องใช้ 277 69.3 
   2) เกรงว่าจะไม่ทันสมยั 10 2.5 
   3) ผ่อนสบาย ไม่รูส้ึกว่าเสียเงินไม่มาก 73 18.2 
   4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย 
   5) อื่น ๆ  

4 
36 

1.0 
9.0 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 49 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 โดยมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา คือ มี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยทีสุ่ดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 10  

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ  มีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 
69.3 อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมา คือ เกรงว่า
จะไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพ่ือน คนรู้จัก เป็นพนักงานขายคิดเป็น
ร้อยละ 1 

ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิที่เป็นตัวเงินจ ำนวน   
   1) ไม่มี 108 27.0 
   2) มี ประมาณ 
          - ต่ ากว่า 50,000 บาท 
          - 50,001 - 100,000 บาท 
          - 100,001 - 500,000 บาท 
          - 500,001 - 1,000,000 บาท  
          - มากกว่า 1,000,001 บาท 

 
196 
27 
19 
30 
20 

 
49.0 
6.8 
4.8 
7.5 
5.0 

2. แหล่งหนี้สิน   
   1) ไม่มี 134 33.5 
   2) มี แหล่ง   
          - สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู  25 6.3 



 
 

901 
 

  พฤติกรรม จ ำนวนคน ร้อยละ 

          - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
          - ธนาคารของรัฐ  
          - ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
          - บุคคลทั่วไป 

5 
71 
32 
6 

1.3 
17.8 
8.0 
1.5 

3. มีสำเหตุมำจำก   
   1) ไม่มี  98 24.5 
   2) มี   
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  
          - การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต ์
          - การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง 
          - การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
          - การน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

18 
10 
60 
18 
10 
5 
6 

4.5 
2.5 
15.0 
4.5 
2.5 
1.3 
1.5 

4. ผ่อนช ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน   
   1) ไม่มี  101 25.3 
   2) มี 
          - ต่ ากว่า 5,000 บาท   
          - 5,001 - 10,000 บาท 
          - 10,001 - 15,000 บาท   
          - มากกว่า 15,001 บาท 

 
56 
183 
26 
34 

 
14.0 
45.8 
6.5 
8.5 

5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนช ำระใช้หนี้   
   1) ไม่มี  101 25.3 
   2) มี 
          - น้อยกว่า 5 ปี   
          - 6 - 10 ปี   
          - 11 - 15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
69 
92 
86 
52 

 
17.3 
23.0 
21.5 
13.0 

6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยท่ัวไป   
   1) รายรับมากกว่ารายจ่าย 90 22.4 
   2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 234 58.5 
   3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 76 19.1 

 
ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 73 และ 

ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 27 โดยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 50,000 บาท 
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คิดเป็นร้อยละ 49 อันดับที่ 2 คือ 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 อันดับที่ 3 คือ 
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีหนี้สินเป็นจ านวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ มากกว่า 
1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

ส าหรับแหล่งหนี้สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 8 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.5 และแหล่งหนี้สินที่น้อยที่สุดคือ โครงการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ  คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ส าหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากท่ีสุด คือ การน าไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 15 รองลงมาอันดับที่ 2 เท่ากันคือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน และการน าไป
ซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 4.5 อันดับที่ 3 เท่ากันคือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย และ 
การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และสาเหตุการเกิดหนี้สินน้อย
ที่สุดคือ การน าไปใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 1.3 อันดับที่ 2 คือ การน าไปลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ส าหรับการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 อันดับที่ 2 คือ ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15,001 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10 ,001-15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ส าหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้มากที่สุดคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 
อันดับที่ 2 คือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 
ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนช าระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 

ส าหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 58.5 อันดับที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.4 และอันดับที่ 3 
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 19.1 

7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 

7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
ด้านร่างกาย 

ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน 

2.80 
2.81 

1.341 
1.275 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ข้อ ด้ำนร่ำงกำย ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
3 
4 
5 

รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือท าการสอน 
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ 
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน 

3.18 
3.16 
2.87 

1.366 
1.379 
1.261 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.96 1.324 ปำนกลำง 
 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

8.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี  8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 
    ด้านจิตใจ 

ข้อ ด้ำนจิตใจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ขาดสมาธิในขณะปฏบิัติงาน 
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซมึเศร้าบ่อย ๆ 
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏบิัติงาน 
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผูบ้ังคับบัญชา 

2.66 
2.58 
2.52 
2.46 
2.39 

1.195 
1.175 
1.163 
1.125 
1.152 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.52 1.162 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (X ̅= 2.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม 

ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 

1 
2 

ขาดขวัญและก าลังใจในขณะปฏิบตัิงาน 
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน 

2.44 
2.35 

1.164 
1.147 

น้อย 
น้อย 
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ข้อ ด้ำนสังคม ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
3 
4 
5 

ปฏิบัติงานมีข้อผดิพลาดและล่าช้า 
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง 

2.29 
2.24 
2.23 

1.157 
1.133 
1.130 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 2.31 1.146 น้อย 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 

7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 10  แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
คร ู 

ข้อ ด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมเห็น 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1 
2 
3 
4 
 

ภาวะหนีส้ินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการช าระหนี้ เงินเดือนเหลือไมเ่พียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเพือ่มาใช้จ่ายในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่น ๆ 

3.35 
3.38 
3.44 
3.49 
3.46 

1.434 
1.487 
1.535 
1.522 
1.524 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.42 1.500 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 6,277 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้      
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูลเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่
เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ 
เครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จ านวนเงินที่ เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้
ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ท าให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน แต่ในภาพรวมจ านวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนช าระหนี้  6-10 ปี ซึ่งเป็นหนี้
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ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
 

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี” 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามล าดับดังนี้   

8.1 สรุปกำรวิจัย 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  
1) เพ่ือศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุร ี
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง

มีจ านวนทั้งสิ้น 6,277 คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากสูตร Yamane 

ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ 

แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.84  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด

หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์  (Google 
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้  
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1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดจันทบุรี 
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57 
ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพ่ือ
ช าระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รายได้อ่ืน ๆ ต่อเดือน มี คิด
เป็นร้อยละ 60 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 85 

ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี  ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.74) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 
4.51) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50) 

ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงิน

ผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 ส าหรับกลุ่มที่ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อนคิดเป็นร้อยละ 49 อันดับสูงสุด 
ได้แก่ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44 มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 66.5 สาเหตุมาจากมีความจ าเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 69   

ค. สภำวะหนี้สิน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณสรุปผลได้ดังนี้  

1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สิน
ต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 100,001-500,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.8 

2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 66.5 แหล่งหนี้สินที่
ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุน
หมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง  

3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ล าดับที่ 1 การน าไปซื้อหรือผ่อน
รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 15 ล าดับที่ 2 การน าไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและการน าไปใช้จ่ายเพ่ือด ารง
ชีพในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ล าดับที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยและการน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 น้อยที่สุด คือ การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล  

4) การผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนช าระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 6.5  
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5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนช าระ
หนี้ ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 13 

6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอ
กับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.5 

ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ

หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.96) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.52) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.31) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42) 

2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ  
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การท างานเพ่ือให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย 
เช่น จากญาติ พ่ีน้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่ า เพ่ือผ่อนได้ ในระยะ
ยาว  

ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น                
เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) น าเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนระยะยาว (2) เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนช าระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน 

8.2 อภิปรำยผล 

ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง   
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ท าให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ขณะที่ตนเองยังไม่มีความพร้อม เช่น การซื้อบ้าน รถยนต์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ท าให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนช าระบ้าน
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ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องน าเงินไปใช้เพ่ือการด ารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และน าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากท่ีสุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา ค าฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการ
น าไปลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ที่จะท าให้มีรายรับเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือน ามาศึกษาต่อเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาท าให้มีงานและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความส าคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 
2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการท างานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี  มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้  

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
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2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ  

4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง  

5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู  
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ

อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  
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กรณีศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ผ่ำนสื่อออนไลน์ยูทูป 

เมธา ภานุน าภา* 

บทคัดย่อ 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใช้แพลตฟอร์มยูทูปในการศึกษาความรู้และข้อมูล
ข่าวสารก่อนท าการลงทุนจริง ส่งผลให้มีคลิปวีดีโอจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถูกอัพ
โหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอที่เก่ียวกับการรีวิว การให้ความรู้ การโฆษณา อย่างไรก็
ตามแต่ละช่องและคลิปวีดีโอ ย่อมมีผู้ติดตามและผู้ชมเป็นจ านวนแตกต่างกัน จะเพียงวีดีโอกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้นที่มียอดผู้ชมและผู้ติดตามสูง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก
ชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป เพ่ือศึกษาคลิปวีดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์หาปัจจัยที่ท าให้ผู้ชมเข้ามาชมคลิปวีดีโอและกดติดตามช่องที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ และเสนอแนะแนวทางการท าวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะคลิปวีดีโอที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย จากช่องยูทูปด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่มียอดติดตามมากที่สุด 5 อันอับแรก ที่มีการถ่ายทอดและน าเสนอเป็นภาษาไทย
เท่านั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแบรนด์ ความยาวของคลิปวีดีโอที่เหมาะสม ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุด
สนใจของวีดีโอ เพลงและท านองประกอบ รูปแบบการน าเสนอที่ดีและง่ายต่อความเข้าใจ ต่างมีผลใน
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูปทั้งสิ้น โดยคลิป
วีดีโอที่ดีควรมีการแสดงโลโก้ช่วงต้น มีการกล่าวน าเรียกความสนใจภายใน 5 วินาทีแรก มีความยาว
คลิปรวมไม่เกิน 20 นาที มีท านองประกอบที่ไม่มีเนื้อร้อง และมีน าเสนออย่างเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
ประกอบ เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับผู้ฟัง อย่างมีความน่าสนใจ 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การตัดสินใจ คลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ สื่อออนไลน์ยูทูป 
 

1. บทน ำ 
การตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดของใครหลาย ๆ

คน เนื่ องจากอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าและราคาซื้อขายที่ค่อนข้างสูง การที่จะซื้อหรือขาย

อสังหาริมทรัพย์ที่ใดที่หนึ่งนั้นอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและหาข้อมูลค่อนข้างนาน หากตัดสินใจ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่ตัดสินใจอาจจะสามารถท าก าไรได้อย่างมหาศาล ทั้งในรูปของตัวเงินหรือความรู้สึก 

ในทางกลับกันหากตัดสินใจผิด ผู้ตัดสินใจอาจพบกับเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ ขาดทุน หรือต้องขาย

อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ออกไปในที่สุด  

ในขั้นตอนการตัดสินใจ หลายครั้งคนเราตัดสินใจโดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มยู

ทูป (YouTube) ซึ่งท าหน้าที่เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนวีดีโอระหว่างผู้ใช้ฟรี โดยที่ผู้ใช้สามารถ

เข้าไปดูและท าการอัปโหลดวีดีโอได้ หลังจากที่มีการเปิดตัวยูทูปเมื่อปี ค.ศ. 2014 จ านวนผู้อัพโหลด

เนื้อหาก็เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีแนวโน้มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 

คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ถูกอัปโหลดขึ้นไปบนยูทูปเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้ท าการอัปโหลดวีดีโอ การที่จะท าให้ผู้คนจ านวนมากสนใจเข้ามาชมคลิป

วีดีโอใดวีดีโอหนึ่งรวมถึงกดติดตามช่องยูทูปนั้น ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยหลาย

อย่างที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิ้นนี้จึงท าการศึกษาพฤติกรรมการชมคลิปวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์บนยู

ทูป ในส่วนของปัจจัยที่จะท าให้คนเข้ามาดูวีดีโออสังหาริมทรัพย์จนนับเป็นยอดวิวและกดติดตามซึ่ง

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นจะรวมถึงการรีวิว การซื้อ การขาย การโอน การปล่อยเช่า    

การเก็งก าไร การปรับปรุงซ่อมแซม การบริหาร รวมถึงการให้ความรู้และบทวิเคราะห์ 

 

2. ค ำถำมในกำรวิจัย 
2.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์

ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
3.1 เพ่ือศึกษาคลิปวีดีโอต่างๆที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  

3.2 เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่ท าให้ผู้ชมเข้ามาชมคลิปวีดีโอและกดติดตามช่องที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ 

3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการท าวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพและมีผู้ชมสนใจเข้า

มาชมและเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น 

 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตโดยศึกษาเฉพาะคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย มีการถ่ายทอดและน าเสนอเป็นภาษาไทย จากช่องยูทูปที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่มียอดติดตามมากท่ีสุด 5 อันอับแรก ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา  
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4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น คือ การสร้างแบรนด์ ความยาวของคลิปวีดี โอ          

ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุดสนใจของวีดีโอ เพลงและท านองประกอบ รูปแบบการน าเสนอท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 

4.3 ขอบเขตประชากร ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลิปวีดีโอ

ของคนไทย 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน 

2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 

5. กรอบแนวควำมคิดทำงกำรศึกษำ (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีการเก็บข้อมูลจากคลิปวีดีโอบนช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และน าผลมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

ดังนี้  

6.1 รูปแบบกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยฟังและวิเคราะห์คลิป

วีดีโอจากช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยที่มีจ านวนคนติดตามมากที่สุด ณ 
ช่วงเวลาที่ศึกษาจ านวน 5 ช่องโดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม YouTube เท่านั้น ซึ่งแต่
ละช่องของ YouTube จะประกอบไปด้วยคลิปวีดีโอจ านวนหลายคลิปและมีบางคลิปวีดีโอที่ไม่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นทางผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ของแต่ละช่องที่มียอดชมสูงที่สุด เป็นจ านวน 10 คลิปวีดีโอต่อหนึ่งช่อง รวม 50 คลิปวีดีโอ 
   

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
เลือกชมคลิปวิดีโอด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ผ่ำนสื่อออนไลน์ยูทูป 

- การสร้างแบรนด์  

- ความยาวของคลิปวีดีโอ 

- ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุดสนใจของวีดีโอ  

- เพลงและท านองประกอบ  

- รูปแบบการน าเสนอ  

 
จ ำนวนผู้ชมและจ ำนวนคน

กด Subcribe  
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6.2 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และมี Viewer 

สูงสุด ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้แก่  
ช่อง จ ำนวนคน Subscribe 

1. BoomTharis 
2. Kim Property Live 
3. The Money Coach 
4. ThinkofLiving 
5. Antonio Attorney 

561,000 
177,000 
114,000 
99,000 
70,000 

 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์ม YouTube  

6.4 แนวทำงในกำรเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยเข้าไปชมคลิปวีดีโอจากท้ัง 5 ช่องที่เลือกมา จ านวน 10 คลิปวีดีโอ
ต่อหนึ่งช่อง รวมกันเป็น 50 คลิปวีดีโอ โดยจะท าการเลือกชมเฉพาะคลิปวีดีโอที่ เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์โดยตรงและมียอดชมสูงที่สุด ประกอบกับท าการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 

6.4.1 การสร้างแบรนด์ หาว่ามีการท า Branding ให้กับช่องของตนเองหรือไม่ เช่น 
มีการแสดงโลโก้ ชื่อตนเอง หรือชื่อของช่องในคลิปวีดีโอนั้น ๆ 

6.4.2 ความยาวของคลิปวีดีโอ หาว่าความยาวแต่ละคลิปยาวเท่าไร และความยาว
เฉลี่ยของทั้ง 50 คลิปคือเท่าไร ค านวณเป็น Mean Medium Mode และเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

6.4.3 ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุดสนใจของวีดีโอ หาว่าแต่ละคลิปมีการเริ่มต้นวีดีโอที่
น่าสนใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การพูด caption สรุปสั้นเพื่อดึงดูดให้คนอยากดูคลิปวีดีโอให้จบ 

6.4.4 เพลงและท านองประกอบ หาว่าแต่ละคลิปมีการใส่ท านองประกอบในคลิป
หรือไม ่

6.4.5 รูปแบบการน าเสนอที่ดีหรือไม่ โดยให้ค าจ ากัดความค าว่าดีคือ เนื้อหาเข้าใจ
ง่าย มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลการน าเสนอที่ชัดเจน การพูดมีโทนเสียงสูงต่ าและน่าสนใจ 

6.4.6 ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาด้านบน 
 

7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
จากการรีวิวคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จ านวน 50 คลิปวีดีโอ จาก 5 ช่อง 

ผู้วิจัยสามารถหาข้อสรุปและอภิปรายผลว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิป
วิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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คลิปวีดีโอในทุกช่อง มีการท า Branding หรือตราสินค้า แม้ช่องของ Antonio Attorney จะ
ไม่ได้มีการท า Branding ในหลายๆคลิป แต่คลิปที่ท าการอัพโหลดในช่วงปัจจุบันของช่องนี้ได้มีการใส่
ตราสินค้า Branding ชื่อของช่อง ทุกคลิป การท า Branding ใน YouTube สามารถท าได้โดยมี
ข้อความที่เป็นกราฟฟิกวิ่งผ่านในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มแรกของคลิป เพื่อท าให้ผู้ชมได้รู้ถึงความแตกต่าง
และจดจ าได้ว่าก าลังดูคลิปจาก channel ไหน เนื่องจากชื่อ channel ที่มีอยู่แล้วนั้นอาจเล็กเกินกว่า
ที่จะเป็นที่สังเกตุ ดังนั้นการท าภาพกราฟฟิกและเสียงใส่เข้าไปในคลิปวีดีโอเพ่ือเป็น Branding ของตัว 
Creator เองนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีผลต่อผู้ชมรวมถึงการตัดสินใจเลือกชม ผู้ชมจะจ าได้หากได้ยิน
หรือเห็นภาพกราฟฟิกที่แสดงถึงแบรนด์ ๆ นั้นและเลือกที่จะดูคลิป ๆ นั้นต่อ หากผู้ชมเองเคยมี
ประสบการณ์ที่ดีกับการดูคลิปก่อนหน้าของ creator นั้น ๆ หากอ้างอิงตามทฤษฎีของ ฟิลิป คอต
เลอร์ และน ามาประยุกต์เข้ากับหัวข้อ การสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าขึ้นมาและลงตราสินค้านั้นใน
คลิปวีดีโอมีส่วนท าให้ผู้ชมจดจ าเราได้และจะท าให้คลิปเราแตกต่างจากคลิปคนอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ยังต้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่เราถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอว่าเป็นสิ่งที่มีคนอยากชมหรือไม่ เป็นคลิปที่มี
คุณภาพหรือไม่ ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้ดูหรือไม่ 

คลิปวีดีโอในทุกช่อง และเกือบทุกคลิปจะมีการกล่าวน าเพ่ือดึงความสนใจของผู้ฟังตอนต้น 
ความยาวคลิปวีดีโอทั้ง 50 คลิปจาก 5 ช่อง มีตั้งแต่ 3 : 38 นาที ถึง 2 : 11 : 47 ชั่วโมง ค่า Median 
จะอยู่ที่ 18.975 นาที ค่า Mean จะอยู่ที่ 28.5356 นาที และค่า Mode จะมี 3 ค่าคือ 22 26 และ 
27 (หากไม่นับหน่วยที่เป็นวินาที ) จากคลิปวีดีโอทั้ง 50 คลิปนี้ คลิปที่มีความยาวเกิน 30 นาที 
ทั้งหมดจะเป็นการเทปบันทึกการสัมมนาทั้งสิ้น นั่นหมายถึงมีผู้ชมจริงนั่งฟังอยู่ในระหว่าที่ผู้พูดก าลัง
พูด ในส่วนของความยาวคลิปวีดีโอนั้นผู้วิจัยจะเลือกใช้ตัวเลขจากค่า Median เนื่องจากเป็นค่าที่อยู่
ตรงกลางของทุกคลิปวีดีโอ โดยสรุปความยาวของคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จึงควรอยู่
ประมาณ 18.975 นาที ซึ่งผลการวิจัยตรงกับงานวิจัยเรื่องโครงสร้างความทรงจ าของมนุษย์โดย 
Dennis Coon ที่กล่าวว่าความจ าระยะสั้นจะมีอยู่ในช่วงเวลาที่จ ากัดประมาณ 15 -20 นาทีเท่านั้น 
และความทรงจ าขั้นแรกจะเกิดขึ้นใน 5 วินาทีแรก ดังนั้นการท าคลิปวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ควรมี
การกล่าวน าที่น่าสนใจไม่เกิน 5 วินาที และมีความยาวรวมประมาณ 15-20 นาท ี

คลิปวีดีโอในทุกช่องมีจุดเริ่มต้นของคลิปที่ดึงดูดความสนใจ อันเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมหรือผู้ฟัง
อยากที่จะฟังต่อจนจบว่าในคลิปนั้นพูดถึงเรื่องอะไรและมีบทสรุปว่าอย่างไร รวมทั้งยังเป็นการสรุปใน
เบื้องต้นด้วยว่าหัวข้อส าคัญที่ผู้พูดก าลังจะพูดนั้นคืออะไรและส าคัญกับผู้ฟังอย่างไรบ้าง การท า 
caption ที่สะดุดตาและน่าสนใจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนตัดสินใจเข้าไปดูคลิปวีดีโอ นอกจากนี้ทุกช่อง
ยังมีการจัดขั้นตอนการน าเสนอเป็นหมวดหมู่ชัดเจนว่าจะพูดอะไรก่อนและหลัง ถือว่าเป็นการ 
น าเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
สื่อออนไลน์ยูทูป 
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คลิปวีดีโอในทุกช่องมีท านองประกอบการพูด จะมีเพียงช่อง The Money Coach และ 
Antonio Attorney ที่ไม่ได้มีท านองในทุกคลิปวีดีโอ ซึ่งท านองอาจไม่จ าเป็นต้องขึ้นมาในทันทีใน
ช่วงแรกของคลิปวีดีโอหรือช่วงที่ creator พูดประเด็นหลักที่ดึงความสนใจใน 5 วินาทีแรก แต่หากจะ
ค่อย ๆ ขึ้นมาในช่วงหลังที่มีการเปิดประเด็นการพูดไปบ้างแล้ว ซึ่งท านองประกอบยังท าหน้าที่ดึง
ความสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจดูคลิปวีดีโออีกด้วย การใส่ท านอนเพลงเบา ๆ ที่ไม่มีเนื้อร้องเข้าไป
ในคลิปวีดีโอจะช่วยกระตุ้นให้สมองของผู้ชมคลิปวีดีโอเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมความสามารถในการ
จดจ าสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านคลิปมากขึ้น ตรงกับผลงานวิจัยของ Irma Järvelä ที่ได้สรุปไว้ว่า ท านองเพลง
จะช่วยให้กระบวนการท างานของสมองและการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างปกติ ควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงช่วยเสริมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมระบบความจ า และการเรียนรู้ต่าง ๆ  

คลิปวีดีโอในทุกช่องมีการน าเสนอที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการอธิบายข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ 
อย่างไรก็ตามจะมีเพียงช่องของ Antonio Attorney ที่ไม่แสดงหน้าของผู้พูด และช่องของ The 
Money Coach ที่มีการท าบันทึกสัมมนา ส่วนช่อง Kim Property Live เพ่ิงจะเริ่มมีการถ่ายทอด
สัมมนาในเดือนที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลและน ามาลงบนแพลตฟอร์มยูทูป  นอกจากนี้ ยังมีช่องของ 
BoomTharis ที่มีการใช้โดรนถ่ายภาพวิวจากมุมสูงเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของคลิปวีดีโอ หากต้องการ
ยอดวิวและยอดติดตามที่สูง การน าเสนอคลิปวีดีโอต้องท าในลักษณะที่เชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด
ผ่านคลิปกับประสบการณ์ของผู้ฟังให้ได้มากที่สุด โดยอยากมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันหรือ
สิ่งใกล้ตัวเพ่ือให้ผู้ชมสามารถเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับคลิปของเราได้ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล นอกจากนี้การน าเสนอยังต้องน าเสนอให้ผู้ชมเข้าใจง่าย มีการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่จะพูดให้ชัดเจนและแบ่งหัวข้อเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

Creator ของทุก ๆ ช่องจะพูดในโทนเสียงที่ขึ้นและลงที่ท าให้คลิปวีดีโอนั้น ๆ น่าฟัง การ
น าเสนอคลิปวีดีโอควรใช้น้ าเสียงที่มีสูงและต่ า มีภาษากายเข้าร่วม และมองเข้าไปในกล้องซึ่ง
เปรียบเสมือนการประสานสายตากับผู้ชม ตามสิ่งที่ เขียนไว้ในหนังสือ Essentials of Public 
Speaking โดย Cheryl Hamilton 

มีการเขียนหรือพิมพ์ข้อความอธิบายระหว่างที่ creator ท าการน าเสนอในหลาย ๆ คลิป
วีดีโอจากทุกช่องที่ท าการวิจัย การสรุปเป็นหัวข้อจะท าให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ creator ก าลังอธิบายได้ง่าย
ขึ้น และส่งผลต่อการดูคลิปวีดีโอของผู้ชม ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่มีการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลของ ออซูเบล 

 
 
 
 
 



 
 

919 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

อนุชา กุลวิสทธิ์. (2557). อสังหำริมทรัพย์ ฉบับเรียนง่ำย รู้ไว. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน). 

Ausubel, D.P. (1963) . The psychology of meaningful verbal learning. New York: 
Gruner & Stratton. 

Berlo, D. K. (1960 ). The Process of Communication. New York: Holt, Rinchart and 
Winston Inc. 

Coon, Dennis. (1 9 8 0 ) . Introduction to Psychology: Exploration and Application 
second Edition. Minnesota: West Publishing Co., 

Hamilton, Cheryl. (1999). Essentials of Public Speaking. USA: Wadsworth Publishing 
Company. 

Heddings, Anthony. (2018). How Does the YouTube Algorithm Work?. Retrived Dec 
10, 2018, from  
https://www.howtogeek.com/364720/how-does-the-youtube-algorithm-work 

Kanduri C, Raijas P, Ahvenainen M, Philips AK, Ukkola-Vuoti L, Lähdesmäki H, Järvelä I. 
(2 0 15 ). The effect of listening to music on human transcriptome. PeerJ 
3:e830  

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analysis, planning, implementation, 
and control. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.howtogeek.com/364720/how-does-the-youtube-algorithm-work


 
 

920 
 

 

 

 

 

GSPA NIDA 

 

 

 


