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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา  

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร ์เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงาน
การศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร ในวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัต ิในปีการศึกษา 
2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 801,802,803,804,805 ชั้น 8 อาคารสยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งมีหัวข้อการศึกษา และวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการ
พัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการอสนของ คณะและนักศึกษาต่อไป  

 
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

มีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขออภัยมา 
ณ ที่นี้ ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย  

 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสสตร ์
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สารบัญ 

 
 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา     ฉ 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์แต่งต้ังอาจารย์ผู้พิจารณาบทความ และวิจารณผ์ลงาน  ช 
ก าหนดการน าเสนอ         ซ 
ผลการศึกษาวชิา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ   
 

 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 วีระชล ยศสูงเนิน       713 

 การเลือกประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี 2563 

 ศรัณย ์นุตมากุล       728 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ส าเร็จของโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 

 ศุภโชค  พรหมชัยรัตน์      741 
 การท างานจากบ้าน (Work from home) ช่วงโควิด-19 กับประสิทธิผลขององค์การ:  

ศึกษากรณีส านักงานสายการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
 ศุภพร  เครือคุณ       751 

 ปัจจัยงานก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้านโยธา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 สมภพ  อนิชกููล       768 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข.ของสมาชิก 

ข้าราชการทหาร กรณีศึกษา: ข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 6 
 สะอาด  พงศาเจริญนนท ์      781 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกองทุนการออมแห่งชาต ิ
 สันติพงษ์ นกแพทย ์       793 

 แนวทางในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส  
ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 สายฝน เลศิวาสนา       805 
 บทบาทของ AI ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัลในความคิดเห็น 

ของพนักงาน ศึกษากรณีสายงาน ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนส่งออก 
แผนกปฎิบัติการบรรจุภัณฑ์ GW บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

 สิรพงศ ์กลุธรธนทรัพย ์      817 
 

หน้า 
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 นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยการใช้หุ่นยนต์ Robot  
แทนการใช้แรงงานคนกรณีศึกษา: บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จ ากัด 

 สิรภัทร  วิเศษศร ี       833 
 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

เจเนอเรชั่นวาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ X: กรณีศึกษาหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
 สิริพร  เพช็รรัตน ์       846 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและภาวะหมดไฟในการท างาน 
ของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.)  
โรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) โรงไฟฟ้าราชบุร ี(อค-บร.) โรงไฟฟ้าบางปะกง (อฟก.)  
และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 สุธิดา สังขน์ิลแก้ว       855 
 การศึกษาความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอน:  

กรณีศึกษาการใช้ Microsoft Teams ในหลักสูตรปริญญาโท  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 สุภารัตน ์ ตั้งวัฒนาพรชัย      874 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สุรีพร หงษ์คุณากร       891 

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชมละครชุดซีรีส์วายของคนในสังคมไทย:  
กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้ชมที่อยู่ใน Gen Y และ Gen Z 

 สุวรรณา เพ็ญเนตร       904 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงครามภายใต้ยุทธศาสตร์ 

การท่องเที่ยว หลังการฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 สุวัฒน ์ม่วงศิร ิ       924 

 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของแรงงานก่อสร้างไทยในจังหวัดระยอง  
กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง 

 หรรษา ตันทิกุล       937 
 การส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้น าที่มีผลต่อการส่งเสริม 

การสร้างนวัตกรรม: กรณีศึกษา สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง การประปานครหลวง 
 หัสชิต พรสวรรค ์       950 

 การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ทัศนคติการขาดความร่วมมือที่ดี  
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 อภิศักดิ ์ ชาญเชิงรบ       962 
 การน าแนวคิดลีนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยนอก  

กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 อรพิชญ์ ขยันกิจ       977 

 การศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยตามนโยบายสาธารณะ 
 อัครพัชร์ พิศิษฐ์กุล       991 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 

      ง  

 พฤติกรรมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ในประเทศไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

 อานนท์ ตานะเศรษฐ               1002 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 อารีวรรณ  ศิลาโรจน ์              1019 

 ปัจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

 อุดมลักษณ์ ภักดีวานิช              1051 
 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 จักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน ์              1073 

 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยของพนักงาน 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ส านักงานใหญ่ จตุจักร 

 ชัยณรงค์  ชูประจง               1092 
 การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ณฐัวด ีน้อยส าแดง               1107 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้จากการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
งานจัดเก็บรายได้ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 ธนัญญา  สังวราภรณ ์              1127 
 ผลกระทบด้านสังคม ด้านกายภาพ ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจอันเนื่องมากจาก 

การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกสถานีศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุร ี
 พิรภพ  เกยีรติลอยฟ้า              1138 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
 จิตรา  จันทะคุ้ย               1147 

 การศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ. 256 ภายใต้วิกฤต 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Commerce) กรณีศึกษา ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 อากาเน๊ะ  สุขเกษม               1169 
 พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี 

ในช่วงการแพร่กระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 เขมณัฏฐ์  สรรค์ศิริกุล              1185 
 
 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 

 

            จ 

 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณ ีเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 

 สุรเดช  ชยัประภา               1221 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึง และความเข้าใจในการกู้ยืมเงิน 

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยอาศัยแพลตฟอร์ม “Peer to Peer lending”  
(P2P lending) ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 ณฐัพล  พวงเพชร               1238 
 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษาการท างานจากบ้าน 

ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 
 ณรงค์ศักดิ ์ สุขมา               1252 

 ประสิทธิภาพในการรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล  
กรณีศึกษา ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) 

 วิมล  เดวาหมัด               1287 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams กับการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษา  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 สิทธิฐนี  สร้อยวิเชียร               1305 
 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความรู้สึกของตนเองโดยการใช้แพลตฟอร์ม 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของสมาชิกผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในกลุ่ม Facebook  
“ถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้า เราคือเพื่อนกัน” 

 ฉันท์ทิชย ์ เตียนพลกรัง              1316 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนหน้าห้องน าเสนอผลงาน  
09.00 – 17.00 น.  นักศึกษาเสนอผลงานคนละ 15 นาที อาจารย์แนะน า 5 นาที แยกตามห้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา 801,802,803,804,805 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
17.00 – 18.00 น.  สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้  

ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

09.00 – 17.00 น. 

ห้อง 1 
(ห้อง 801 อ.สยามฯ) 

น าเสนอ 18 คน 

ห้อง 2 
(ห้อง 802 อ.สยาม) 

น าเสนอ 18 คน 

ห้อง 3 
(ห้อง 803 อ.สยามฯ) 

น าเสนอ 17 คน 
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

(ประธานกลุ่ม) 
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

(ประธานกลุ่ม) 
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

(ประธานกลุ่ม) 
รศ.ดร.สุจิตรา (10)  
*รศ.ดร.อัชกรณ์ (8) 

ศ.ดร.อัญชนา (10)  
*ศ.ดร.อุดม (1)  
ผศ.ดร.ณัฐกริช (7) 

ศ.ดร.พลภัทร (7)  
รศ.ดร.บุญอนันต์ (2)  
*รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย (1)  
*รศ.ดร.มนตรี (7) (ช่วงบ่าย) 

 ผู้วิพากษ์และพจิารณาผลงาน  
*รศ.ดร.ธนพันธ์ ไลป่ระกอบทรัพย ์ 
*อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท ์
 

ผู้วิพากษ์และพจิารณาผลงาน *
อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ 

ผู้วิพากษ์และพจิารณาผลงาน 
*ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา 

หมายเหต ุ* อาจารยท์ี่เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ             
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 24  
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
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09.00 – 17.00 น. 

ห้อง 4 
(ห้อง 804 อ.สยามฯ) 

น าเสนอ 17 คน 

ห้อง 5 
(ห้อง 805 อ.สยาม) 

น าเสนอ 18 คน 
รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล  

(ประธานกลุ่ม) 
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ 

(ประธานกลุ่ม) 
*ผศ.ดร.ติญทรรศน์ (8) (09.00-12.00 น.)  
*รศ.ดร.ไพโรจน์ (6)  
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ (3) 

ผศ.ดร.ดนุวัศ (9)  
รศ.ดร.พลอย (3)  
*รศ.ดร.ราเชนทร์ (6) 

 ผู้วิพากษ์และพจิารณาผลงาน  
*ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว  
 

ผู้วิพากษ์และพจิารณาผลงาน  
*รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 

หมายเหต ุ* อาจารยท์ี่เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน  
 
 
ห้อง 1 อาจารยเ์ข้าร่วม  : รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี/ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์  

   อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์  

ห้อง 2 อาจารยเ์ข้าร่วม  : ศ.ดร.อดุม ทุมโฆสิต / อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ  

ห้อง 3 อาจารย์เข้าร่วม  : รศ.ดร.วิวัฒน์ชยั อัตถากร / รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ (13.00-17.00 น.)  
  ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา  

ห้อง 4 อาจารยเ์ข้าร่วม  : รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล / ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (09.00-12.00 น.)     
  ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว  

ห้อง 5 อาจารยเ์ข้าร่วม  : รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์/ รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  
 
หมายเหตุ : เวลา 17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดย 

    คณาจารย์ ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
  : พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 301 และ 304 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
    (ส าหรับนักศึกษา)  
    ห้องรับรองอาจารย์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ส าหรับคณาจารย์) 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวชิา รอ.9000 การค้นคว้าอสิระ 
ส าหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24 

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 1 ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี

 

 
 

ประธานกลุ่ม  : รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีด ี
อาจารย์ร่วมฟัง  : รศ.ดร.ธนพนัธ์ ไลป่ระกอบทรัพย์/ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท ์
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาท/ีอาจารย์แนะน า 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 09.00-09.20 น. นาวาอากาศโท 

สะอาด พงศาเจริญ
นนท์ 6120122020 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเงินใน กบข. ของข้าราชการทหาร 
กรณีศึกษา ข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 6 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

2 09.20-09.40 น. นายจรณวรรฒ  
ทองหลอม  
6120122022   

ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพช่างท าผม และอาชีพบริการ สุขภาพ 
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ ์ 

3 09.40-10.00 น. นางสาวณัฐชยา  
โพธิ์ทอง  
6120122025  

การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ:
กรณีศึกษาไลน์ ผลิตสินค้า ขวดแก้ว c-vitt 
ของบริษัทสยามกล๊าสอินดัสทรี 
สมุทรปราการ  

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ ์ 

4 10.00-10.20 น. นายกฤดิพัฒน์  
กลางวงษ ์
6120122037  

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ
ตามหลัก 3R ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ  
จ.อ่างทอง 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

5 10.20-10.40 น. นางสาวสิริพร  
เพ็ชรรัตน ์ 
6120122047  

ทัศนคติและปัจจัยส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของ บุคลากร Gen Y เพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา 
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร  

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

10.40 – 11.00 น. (20 นาที) พักเบรกช่วงเช้า  
6 11.00-11.20 น. นางสาววาสนา  

ปรีวิชัย 
6120122052  

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม MS Teams กับการ เรี ยนใน 
ห้องเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์  MPPM รุ่น  24-25 (ศูนย์  กทม.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

7 11.20-11.40 น. นางสาววรพรรณ  
ปรีดาวณิชกุล 
6120122068  

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจใน
การท างานของ พยาบาลวิชาชีพแผนก
ผู้ ป่ ว ย หนั ก และแผนกผู้ ป่ วย ใน  ของ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 
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ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
8 11.40-12.00 น. นายนันทวุฒ ินุ่นสพ 

6120122086  
ผลกระทบและปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การจัดตั้ งเขต เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีตามมุมมองและ ความ
คาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในพื้นที่ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
9 13.00-13.20 น. นายหรรษา  

ตันทิกุล  
6120122088  

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อสร้างไทย
ในจังหวัดระยอง กรณีศึกษา การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง  

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธ์ุ 

10 13.20-13.40 น. นางสาวสิทธิฐนี  
สร้อยวิเชียร 
6020122099  

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Team กับ
การเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์หลักสูตรการจัดการ ภาครฐั
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร และปริญญาโท 
ภาคพิเศษ (ศูนย์ชลบุรี) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

11 13.40-14.00 น. นายนิติพงษ์ ผลชู  
6120122001  

การน าเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ใน
การเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าลุ่มน้ าพรม-เชิญ 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

12 14.00-14.20 น. นาวาอากาศโทหญิง  
อรพิชญ์ ขยันกิจ 
6120122005  

การน าแนวคิดจีนมาใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ ผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

13 14.20-14.40 น. นายสมภพ อินชูกูล 
6120122033  

แนวทางยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการ งานจ้าง เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
ด้านลดระยะเวลาก่อสร้างโยธา กรณีศึกษา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

14 14.40-15.00 น. นายศุภโชค  
พรหมชัยรัตน ์
6120122035  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ส าเร็จ
ของโครงการโซลาร์ ภาคประชาชน 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

15.00 – 15.20 (20 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15 15.20-15.40 น. นายพิชญ์ นันตติกูล 

6120122042  
การศึกษากรณีกฎหมายแรงงานต่างด้าวมี         
ผลต่อการท างาน ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

16 15.40-16.00 น. นางสาวดาริน  
อินทรคล้าย 
6120122091  

บทบาท และภารกิจของนายอ าเภอ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีศึกษา ที่ท าการ
ป ก ค ร อ ง อ า เ ภ อ เ ส น า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

17 16.00-16.20 น. นางสาวธาราจันทร์ 
เศวตเมฆา 
6120122096  

กลยุทธ์ส่ง เสริมการท่องเที่ยวให้ธุรกิจ
โรงแรมอยู่รอดหลัง วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 

      ฏ  

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
18 16.20-16.40 น. นายคุณากร ดวงหัสด ี

6120122097  
รูปแบบและวิธีการลักลอบน าเข้าสินค้า 
แบรนด์เนม กรณีศึกษาท่าอากาศยาน 
นานาชาติสุวรรณภูมิ  

รศ.ดร.อัชกรณ์  
วงศ์ปรีดี 

17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์  
ณ ห้อง 201 ช้ัน 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 
 

  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 

 

            ฐ 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวชิา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24 

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 2 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี

 

 
 

ประธานกลุ่ม  : ศ.ดร.อุดม ทมุโฆสิต 
อาจารย์ร่วมฟัง  : อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ 
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาท/ีอาจารย์แนะน า 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 09.00-09.20 น. นางสาววัชรี ชื่นชม 

6120122018 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

2 09.20-09.40 น. นายศรัณย ์นุตมากุล 
6120122021  

การเลือกประกอบอาชีพหลงัส าเรจ็การศึกษา 
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ปี 2563  

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

3 09.40-10.00 น. นางสาววิลาวัณย ์ 
เหล่าขันตี 
6120122050  

การปรับตัวขององค์การเพื่อความอยู่รอดใน
ภาวะการระบาด ของโควิด19 บริษัท            
โลคัลไลท์ จ ากัด  

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

4 10.00-10.20 น. นายณัฐพงษ์  
เทพแปง  
6120122059  

การปรับตัวบริษัทน าเที่ยวขาเข้าใน
สถานการณ์โควิท 19  

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

5 10.20-10.40 น. นายวีระชล  
ยศสูงเนิน 
6120122062  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ในการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
สั่งอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

10.40 – 11.00 น. (20 นาที) พักเบรกช่วงเช้า  
6 11.00-11.20 น. นายจักรฤกษณ์  

ธนะนพรัตน ์
6120122073  

การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบ 
บูรณาการเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ 
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

7 11.20-11.40 น. นางสาวจิตรา  
จันทะคุ้ย 
6120122079  

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการรับบริการ
จาก บริษัท สหการ ประมูล จ ากัด (มหาชน)  

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

8 11.40-12.00 น. นายพงศกร สีหาคุณ 
6120122095  

การศึกษา“การรับรู้ของเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับ
ข้อห้ามกระท าการต่างๆ ในพื้นที่เขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูง” กรณีศึกษาท้องที่ อ าเภอ      
แม่ทา จังหวัดล าพูน 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 

      ฑ  

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
9 13.00-13.20 น. นางสาววีร์สุดา  

ชัยยะ  
6120122084  

การวิจัยเรื่องการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ
ของร้านค้า หลังจากมีการระบาดของโควิด-19 
กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  
 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

10 13.20-13.40 น. นางสาวอากาเนะ๊  
สุขเกษม 
6120122085  

การศึกษาการปรับตัวขององค์การในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
(E-commerce) กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม 
อุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัด 
สมุทรปราการ 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

11 13.40-14.00 น. นางสาวจุฑาทิพ  
บางยี่ขัน  
6120122010  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ4-7) กรณีศึกษา       
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย  

ศ.ดร.อุดม  
ทุมโฆสิต 

12 14.00-14.20 น. นางสาวขวัญฤทัย 
วรรณโชติ 
6120122004  

การรักษาคนเก่งในองค์กร : กรณีศึกษา
องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้  

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

13 14.20-14.40 น. นางสาวปัญญ์วิไล  
กิตติทรัพย์เจริญ 
6120122012  

ความคุ้มค่าการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในเกษตร
อัจฉริยะผัก ผลไม้ ไม้ผล  

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

14 14.40-15.00 น. นางสาวสุรีพร  
หงษ์คุณากร 
6120122030  

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

15.00 – 15.20 (20 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15 15.20-15.40 น. นางสาวอารีวรรณ  

ศิลาโรจน์ 
6120122031  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจ
เลือกซื้ออัญมณี และเครื่องประดับ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

16 15.40-16.00 น. นางสาวณัฐวดี  
น้อยส าแดง 
6120122038  

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของ ธุรกิจเครือข่ายของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

17 16.00-16.20 น. นางสาวธัญลักษณ์ 
กัลยาสิริวัฒน์ 
6120122039  

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้รับบริการ
คลินิกทันตกรรม กรณีศึกษา คลินิกแฮปปี้ ฟ.
ฟัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

18 16.20-16.40 น. นางสาวปิยรัตน์  
รัตนเชตกุล
6120122089  

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณ์ Covid-19 ที่มีผลต่อ บจก.นิปปอน 
เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) สาขา BLC 

ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร์ 

17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย ์ 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 
 

  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 

 

            ฒ 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวชิา รอ.9000 การค้นคว้าอสิระ 
ส าหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24 

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 3 ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี

 

 
 

ประธานกลุ่ม  : รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
อาจารย์ร่วมฟัง  : รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานุรักษ ์/ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา 
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาท/ีอาจารย์แนะน า 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 09.00-09.20 น. นางสาวตามตะวัน  

พันธ์เตี้ย 
6120122002  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบิน  
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

2 09.20-09.40 น. นายจักรพันธ์  
กิตติรัตน์โสธร 
6120122007  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 2 

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

3 09.40-10.00 น. นางสาวรุ่งรวี  
ปรุงใจ  
6120122011  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สินเชื่อธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ของกลุ่มคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

4 10.00-10.20 น. นางสาวภัณฑปณั 
แก้วชมเชย 
6120122026  

ประโยชน์ทางการบริหารที่ได้จากการน า
โปรแกรมส าเร็จรูป (SAP) มาใช้กรณีศึกษา 
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
จ ากัด 

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

5 10.20-10.40 น. นางสาวสุวรรณา 
เพ็ญเนตร 
6120122032  

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชม       
ซีรีส์วายของคนใน สังคมไทยใน 
Generation Y และ Z  

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

10.40 – 11.00 น. (20 นาที) พักเบรกช่วงเช้า  
6 11.00-11.20 น. นางสาวบัณฑิตา  

เจตบุตร  
6120122049  

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีในช่วงวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19)  

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

7 11.20-11.40 น. นางสาวจาวิกา  
ลีลานนท์ 
6120122093  

ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  ประกันสังคม 
ส านักงานประกันสังคม  

ศ.ดร.พลภัทร  
บุราคม 

8 11.40-12.00 น. นายอัครพัชร์  
พิสิษฐ์กุล 
6120122016  

การศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์แผน
ไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  
อัตถากร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
9 13.00-13.20 น. นายณรงค์ สุขมา 

6120122040  
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษาการ ท างานจากบ้านช่วงการระบาด
ของไวรัส COVID-19 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 
พินัยทรัพย์ 

10 13.20-13.40 น. นางสาวอุดมลักษณ์ 
ภักดีวานิช 
6120122087  

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ บริหารงาน
บุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 
พินัยทรัพย์ 

11 13.40-14.00 น. นางสาวนิตยา ศรีไพร 
6120122025  

กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดระยอง หลังการฟื้นตัวจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

12 14.00-14.20 น. นางธนัชชา สุนทรธัย 
6120122028  

กลยุ ท ธ์ ขอ ง ธุ ร กิ จ โ ร งแรม ในจั งหวั ด
เชียงใหม่ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
หลังการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด ของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

13 14.20-14.40 น. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 
6120122041  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม หลัง
การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ  เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

14 14.40-15.00 น. นายภัชริ นิจสิริภัช 
6120122048  

รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของ ลูกจ้างบริษัท โรงงานภายหลัง
ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ใน
พื้นที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ            
จังหวัดล าพูน 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

15.00 – 15.20 (20 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15 15.20-15.40 น. นายนครินทร์ ศรีเลิศ 

6120122054  
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของโรค ระบาดจากเชื้อไวรัส         
โคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (โควิด-19) 
กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 
และ ประเทศฝรั่งเศส 
 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

16 15.40-16.00 น. นางสาววณิชชา สุขชู 
6120122083  

รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของ ลูกจ้างร้านค้าภายหลังได้รับ
เงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่
ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

17 16.00-16.20 น. นายจอนนี่ แอนโฟเน 
6120122094  

รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของ ลูกจ้างร้านอาหารภายหลัง
ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท (3 เดือน) ใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย ์ 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 

 

            ด 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวชิา รอ.9000 การค้นคว้าอสิระ 
ส าหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24 

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 4 ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี

 

 
 

ประธานกลุ่ม  : รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 
อาจารยร์่วมฟัง  : ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทปีพรณรงค์ (09.00 – 12.00 น.) / ผศ.ดร.สุนสิา ช่อแก้ว 
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาท/ีอาจารย์แนะน า 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 09.00-09.20 น. นายสันติพงษ์  

นกแพทย์ 
6120122009  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ต่อกองทุนการออม
แห่งชาติ  

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

2 09.20-09.40 น. นางสาวภัทราพร  
กลิ่นเกษร 
6120122027  

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Food Delivery 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

3 09.40-10.00 น. นายณรงค์ สังข์ทอง 
6120122045  

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมรับ
ในการปฏิบัติงาน ต่อกลุ่มอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา : 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ      
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

4 10.00-10.20 น. นางสาวจุฑาทิพย์ 
ยนต์ดัน 
6120122051  

การปรับตัวของศูนย์บริการรถยนต์ FIT 
Auto จากเทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

5 10.20-10.40 น. นางสาวสุภารัตน ์ 
ตั้งวัฒนาพรชัย 
6120122058  

การศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาใน
การเรียนการสอน กรณีศึกษา การใช้ 
Microsoft Teams ในหลักสูตร ปริญญาโท 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

10.40 – 11.00 น. (20 นาที) พักเบรกช่วงเช้า  
6 11.00-11.20 น. นางสายฝน  

เลิศวาสนา 
6120122063  

แนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม 3อ. 2ส. ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

7 11.20-11.40 น. นางสาวกัณญดานันทน ์ 
เครือแก้ว 
6120122077 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการควบคุม
และสอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
ผู้ใหญ่ (มาตรา 56) 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

8 11.40-12.00 น. นางสาวณัฐวรรณ 
นวนน่วม 
6120122078  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานกองทุน พัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
อ่างทอง 5 พื้นที่ ต าบลหลักฟ้า  

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
9 13.00-13.20 น. นางสาวมลทิชา  

แก้วทองค า 
6120122019  

การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในยุคโลก
พลิกผัน (Disruption) ศึกษากรณี บริษัท 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขต
ประกอบการสาขาลาดพร้าว-บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

10 13.20-13.40 น. นางสาวเขมณัฏฐ์ 
สรรค์ศิริกุล 
6120122060  

พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนต าบล
แสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในช่วง
การแพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

11 13.40-14.00 น. นางสาวศุภพร  
เครือคุณ 
6120122061  

การท างานจากบ้าน (work from home) 
ช่วงโควิด-19 กับประสิทธิภาพผลของ
องค์การ: ศึกษากรณี หน่วยงาน ส านักงาน
สายการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์  

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

12 14.00-14.20 น. นางสาวรัชดา  
ตันตมิาลา 
6120122066  

การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของผู้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให ้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม          
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

13 14.20-14.40 น. นายวโรทัย  
วิทยานนท ์
6120122067  

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศหรือ  
อี-เซอร์วิส (e-Service) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

14 14.40-15.00 น. นายสิรพงศ์  
กุลธรธนทรัพย ์
6120122071  

ผลกระทบเทคโนโลยี AI กับ ความวิตกกังวล
ของพนักงาน ในองค์การ 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล 

15.00 – 15.20 (20 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15 15.20-15.40 น. นายชาตรี ตันศิริ 

6120122003  
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหน้า
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การประยุกต์การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา 
การจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษบูรพาวิถี 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย 

16 15.40-16.00 น. นายหัสชิต พรสวรรค์ 
6120122036  

ภาวะผู้น าและบทบาทของผู้บริหารที่มี      
ผลส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษา 
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างการประปา
นครหลวง 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย 

17 16.00-16.20 น. นายอภิศักดิ์  
ชาญเชิงรบ 
6120122061  

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ทัศนคติการ ขาดความร่วมมือที่ดี
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับ หน่วยรับ
ตรวจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย 

17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย ์ 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 

 

            ถ 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวชิา รอ.9000 การค้นคว้าอสิระ 
ส าหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24 

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 5 ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี

 

 
 

ประธานกลุ่ม  : รศ.ดร.ราเชนทร์ ชนิทย ารงัสรรค ์
อาจารยร์่วมฟัง  : รศ.ดร.ปกรณ ์ศิริประกอบ 
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาท/ีอาจารย์แนะน า 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 09.00-09.20 น. นายวัชรพงษ์  

ปถมพานิชย ์
6120122043  

การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเพื่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา 
การใช้แพลตฟอร์มของ Skill Lane 

รศ.ดร.พลอย  
สืบวิเศษ 

2 09.20-09.40 น. นายสุรเดช ชัยประภา 
6120122074  

การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

รศ.ดร.พลอย  
สืบวิเศษ 

3 09.40-10.00 น. นางสาวชุติกาญจน์ 
ปาระมี 
6120122076  

การศึกษาการจัดการในภาวะวิกฤติการ
ระบาดของไวรัส โควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ          
ในจังหวัดปทุมธานี 

รศ.ดร.พลอย  
สืบวิเศษ 

4 10.00-10.20 น. นางสาวธันยาภรณ์ 
บุญประเสริฐ 
6120122006  

การศึกษาพฤติกรรม New normal หลัง
วิกฤติ Covid -19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องดื่ม ร้าน Cafe Amazon       
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

5 10.20-10.40 น. นางสาวนันทิยา  
ศรีแป๊ะบัว 
6120122008  

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้สิน         
ภาคครัวเรือนของ ประชาชนกลุ่มรายได้
ปานกลางในอ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

10.40 – 11.00 น. (20 นาที) พักเบรกช่วงเช้า  
6 11.00-11.20 น. นางสาวสุธิดา  

สังข์นิลแก้ว 
6120122014  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ภาวะหมดไฟในการท างานของพนักงาน
ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า กรณีศึกษา 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) โรงไฟฟ้าวังน้อย 
(อฟว.) โรงไฟฟ้าราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟ้า
บางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ (อฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

7 11.20-11.40 น. นายวันฉัตร  
ค าวงษา 
6120122053  

การจัดการความเป็นกลางทางการเมืองของ
สถานีวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา  

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 
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ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
8 11.40-12.00 น. นายวณัฐ  

วงษ์ศุทธิภากร 
6120122065  

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้น
ของข้าราชการ กรมศุลกากร 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
9 13.00-13.20 น. นายชัยณรงค์  

ชูประจง 
6120122069  

ศึกษาความรู้ความเข้าใจ นโยบายการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ของ
พนักงานการทางพิเศษประเทศไทย ที่
ส านักงานใหญ ่จตุจักร 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

10 13.20-13.40 น. นายอานนท์  
ตานะเศรษฐ 
6120122070  

พฤติกรรมการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
ประเทศไทย ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

11 13.40-14.00 น. นายณัฐพล พวงเพชร 
6120122072  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจใน
การก่อหนี ้โดยการเลือกใช้แหล่งเงินทุน
ผ่านแพลตฟอร์ม peer to peer lending 
(p2p lending) ของประชาชนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

12 14.00-14.20 น. นางสาวธิดารัตน์  
ครสาย  
6120122080  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก่อหนี้นอกระบบของคนใน
พื้นที่อ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู  

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

13 14.20-14.40 น. นางสาวปัญจาภรณ์ 
ปราบชนะ 
6120122024  

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้
งานเว็บไซต ์กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ  

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค์ 

14 14.40-15.00 น. นายพิรภพ  
เกียรติลอยฟ้า 
6120122044  

ผลกระทบด้านสังคม ด้านกายภาพ ที่ส่ง 
ผลต่อการด าเนินธุรกิจอันเนื่องมาจาก       
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม       
ฝั่งตะวันออกตั้งแต่สถานีศูนย์วัฒนธรรม-
มีนบุรี 

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค ์

15.00 – 15.20 (20 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15 15.20-15.40 น. นางสาววิมล  

เดวาหมัด 
6120122046  

ประสิทธิภาพในการรับค าร้องขอท าหนังสือ
เดินทาง ของกรมการกงสุล กรณีศึกษา
ส านักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน 
(MBK) ในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งเริ่มต้น
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 8 กันยายน 2563 

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค์ 

16 15.40-16.00 น. นายสิรภัทร วิเศษศรี 
6120122055  

นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ด้วยการใช้หุ่นยนต์ Robot แทน
เเรงงานคน 

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค์ 

17 16.00-16.20 น. นายฉันท์ทิชย์  
เตียนพลกรัง 
6120122082  

ปัจจัยการใช้ Facebook ของผู้ป่วย        
โรคซึมเศร้า 

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค์ 
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ท่ี เวลา ชื่อผู้น าเสนอ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
18 16.20-16.40 น. นางสาวธนัญญา  

สังวราภรณ์ 
6120122090  

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บ
รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าช้าง 
จันทบุรี  

รศ.ดร.ราเชนทร์ 
ชินทยารังสรรค์ 

17.00 – 18.00 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย ์ 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชัน                   

ส่ังอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
วีระชล ยศสูงเนิน0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการ

แอพพลิเคชันสั่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน

และกลยุทธทางการตลาดสำหรับนักธุรกิจหรือนักการตลาด เพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการ

ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-38 ป มีบานเปนท่ี              

พักอาศัย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย                

ตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท  และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชันอาหารที่ผูตอบ

แบบสอบถาม ใชวิธีการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันมากที่สุด สวนใหญรู จักและใชแอพพลิเคชัน               

Grab food ในการสั่งอาหาร มูลคาอาหารที่สั ่งต่ำกวา 300 บาทตอครั้ง ความถี่ในการสั่งอาหาร             

นอยกวา 2 ครั้ง/เดือน ผูตอบแบบสอบถามจะสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันมารับประทานกับครอบครัว

ในที่พักอาศัยชวงอาหารกลางวัน (11.00-15.59 น.) ในวันเสารมากที่สุด  สวนใหญจะสั่งอาหาร

ประเภท Fast Food และจะไมสั่งอาหารประเภท กวยเตี๋ยว ผานแอพพลิเคชัน โดยมือถือของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญจะมีแอพพลิเคชั่น LINE Man Grab food และ Food Panda ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรม ผูบริโภค สั่งอาหาร แอพพลิเคชัน  

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : weerachol2018@gmail.com 
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1. บทนำ 
 

 ปจจุบันรูปแบบของธุรกิจรานอาหารปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อตอบสนอง

ความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค จากเดิมผูบริโภคมักใชบริการรานอาหาร ตองเดินทางไป             

ยังรานอาหารทามกลางการจราจรที่หนาแนน ปญหาการจราจรสงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

พฤติกรรมการใชชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานท่ีจอดรถท่ีมีอยูอยางจำกัด ในขณะท่ี

ทุกคนตางหลั่งไหลเขามาทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก จนสงผลใหไมสามารถหาท่ีจอดรถได 

และตองตอแถวเพื ่อรอคิวรับประทานอาหารซึ ่งทำใหใหผู บริโภคตองเสียเวลาในการรอ และ 

การเดินทางมาก ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดโมเดลธุรกิจ คือ การสั่งอาหารออนไลนผานแอพพลิเคชัน 

เพียงดาวนโหลดแอพพลิเคชันอาหารติดตั้งไวบนมือถือ (Smartphone) ก็สามารถสั่งอาหารได เพ่ือ

เปนทางเลือกในการตอบสนองวิถีชีวิตของผูบริโภคในปจจุบัน และเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจให

ผูประกอบการ 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2562) วิเคราะหการแขงขันของแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารดันธุรกิจ Food 

Delivery พบวารอยละ 63 ของกลุมตัวอยางมองวาการมีบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชั่น ทำให

เปลี่ยนมาสั่งอาหารแอพพลิเคชั่นมากขึ้น และไปรับประทานอาหารนอกบานนอยลง โดยรอยละ 88 

ของกลุมตัวอยางเคยสั่งอาหารผานแอพพลิเคชั่น ปจจัยสนับสนุนหลักคือโปรโมชั่นและสวนลดตาง ๆ 

การขยายตัวของธุรกิจ Food Delivery และ Food Delivery Application เพิ่มโอกาสสรางรายได

ใหแกผู ที ่อยู ในหวงโซธุรกิจรานอาหาร อาทิ รานอาหารขนาดกลางและเล็กคาดวาจะมีสวนแบง             

รายไดราว 2.6 หมื่นลานบาท ผูขับขี่รถจักรยานยนตมีสวนแบงรายไดราว 3.9 พันลานบาท Food 

Delivery Application มีสวนแบงรายไดราว 3.4 พันลานบาท จากมูลคารวมของธุรกิจ Food Delivery 

ป 2562 ที่คาดวาจะอยูที่ 33,000-35,000 ลานบาท โตตอเนื่องราวรอยละ 14 จากปกอน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 8 ของมูลคาธุรกิจรานอาหารของประเทศไทยในป 2562   

 ธุรกิจรานอาหารป 2563 ไดรับผลกระทบจากความกังวลตอการแพรระบาดของไวรัส  

Covid-19 คาดรายไดหายไป 26,500-36,500 ลานบาท เนื ่องจากนักทองเที ่ยวตางชาติที ่มีแผน            

ชะลอการเดินทางมายังประเทศไทย รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี ่ยงตอการ            

เลิกจางงาน กดดันกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศทำใหมีการระมัดระวังการใชจายมากยิ ่งข้ึน  

จากสถานการณดังกลาวทำใหศูนยวิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการรายไดของธุรกิจรานอาหาร               

ใน2563 ลงเหลือ 4.02-4.12 แสนลานบาท (จากคาดการณเดิม ณ ตนป 2563 มูลคา 4.39 แสนลาน

บาท) ปจจัยดังกลาวสวนหนึ่งอาจหนุนใหผูบริโภคปรับพฤติกรรมมาสั่งอาหารมาทานในที่พักมาก             

ยิ่งขึ้น ซึ่งก็ถือเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการที่สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยนในสภาวะเชนนี้เชน เพิ่มชองทางการจัดสงอาหารไปยังที่พักหรือที่ทำงาน                 

ในราคาและคุณภาพท่ีสอดคลองกับกำลังซ้ือท่ีออนแอ 
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รายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 พบวาประชากรของ

ประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 66.4 ลานคน มีผูใชงานอินเทอรเน็ตจำนวน 47.5 ลานคน คิดเปน 70% 

ของจำนวนประชากรทั ้งหมด ผลการสำรวจพบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี ่ยวันละ 10 ชั ่วโมง                  

22 นาที เพศทางเลือกใชอินเทอรเน็ตตอวันสูงสุด 11 ชั่วโมง 20 นาที กิจกรรมออนไลนท่ีคนไทย นิยม

มากสุดคือ Social Medial และกิจกรรมออนไลนที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดคือ บริการสั่งอาหาร 

โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.1 จากป 2561  

 การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหภาครัฐจำเปนตองออกมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการ                 

ขอความรวมมือปดสถานประกอบการเปนการชั ่วคราว และลาสุดไดมีการประกาศใช พระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดรุนแรงจน

กระทบตอสุขภาพและชีวิตของประชาชน แนนอนวามาตรการฯ ที่ออกมายอมสงผลกระทบตอ          

ภาคธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากรายไดของธุรกิจท้ัง 2 ประเภท สวนใหญมาจากการใหบริการ

หนาราน/ในรานเปนหลัก ซึ ่งผู ประกอบการคาปลีกและธุรกิจรานอาหารยังคงจะตองเผชิญกับ                

ความทาทายตอไป อยางไรก็ดี ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจรานอาหารตางเรงปรับตัวเพื่อสรางรายไดและ

ประคับประคองธุรกิจใหสามารถผานพนวิกฤติ โดยชองทางท่ีผูประกอบการสามารถทำไดเร็วในภาวะ

เชนนื้ คือ การเพิ่มชองทางการขายทางออนไลนมากขึ้น พรอมกับการบริการสงสินคา การอำนวย

ความสะดวกและการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในดานความปลอดภัย  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะ

ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร วามี              

การเปลี่ยนแปลงอยางไรเพื่อใชเปนขอมูลใชเปนแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชันและกลยุทธ                

ทางการตลาดสำหรับนักธุรกิจหรือนักการตลาด เพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการของผูบรโิภค

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชัน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหาร 

และเนนศึกษาเฉพาะแอพพลิเคชันอาหารที ่เปนตัวกลางเปนหลักที ่ใหบริการจัดสงอาหารใน                 

เขตกรุงเทพมหานคร เทานั้น โดยการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี

เคยใชบริการแอพพลิเคชันอาหารอยางนอย 1 ครั้ง และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครผานแบบสอบถาม

ออนไลน  
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

4.1 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชันและกลยุทธทางการตลาด

สำหรับนักธุรกิจหรือนักการตลาด เพ่ือตอบสนองใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

4.2 เพื ่อเปนแนวทางใหนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู ที ่สนใจแอพพลิเคชันอาหาร                    

ใชสำหรับประกอบการวิจัย หรือ พัฒนาตอยอดการวิจัยใหเกิดประโยชนแกงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ  

การบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชัน 

 

5. การทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

Kotler, Philip. (1999) อางอิงโดย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของ

ผูบริโภคโดยใชคาถาม 6Ws และ 1H ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who?) ผูบริโภคซื้ออะไร (What?) 

ทำไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why?) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When?) 

ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where?) และ ผูบริโภคซื้ออยางไร (How?) เพื่อคนหาคำตอบเกี่ยวกับลักษณะ

กลุมเปาหมาย (Occupants) สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) วัตถุประสงคในการซื้อ (Objects) 

บทบาทของกลุม (Organization) โอกาสในการซื้อ (Occasions) สถานที่ (Outlet) และขั้นตอนใน

การตัดสินใจซ้ือ (Operations) ขอมูลจากการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 

ทฤษฎีการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ 

John Farley และคณะ (2004) ไดพัฒนาทฤษฎีขึ ้นจากการวิเคราะหงานวิจัยดวยวิธี           

Meta-Analyses แลวเร ียกวา “ทฤษฎีการตัดสินใจ” เร ียกยอๆ ว า CDM ซึ ่งย อมาจากคําวา 

Consumer DecisionModel ทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการอธิบายวา ตัดสินใจใชบริการหรือไม 

ข้ึนอยูกับ 6 องคประกอบซ่ึงแตละองคประกอบสัมพันธซ่ึงกันและกัน คือ  

องคประกอบท่ี 1 ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารเก่ียวกบผลิตภัณฑ หรือบริการ ซ่ึงเปนขอมูล

ขาวสารท่ีผูรับบริการรับรูเก่ียวกบผลิตภัณฑหรือบริการ ได  2 วิธี คือ 

1) จากประสบการณทางตรง หมายถึง ผูรับบริการไดใชอวัยวะสัมผัสของตนกับผลิตภัณฑ 

หรือ บริการนั ้นโดยตรง เชน ไดเห็น ไดยิน ไดดม ไดชิม ไดสัมผัสดวยตนเอง แลวเกิดการรับรู วา                   

สิ่งนั้นตรงกับความตองการของตน หรือไมตนเองพอใจกบการบริการนั้นมากนอยเพียงใด 

2) จากประสบการณทางออม หมายถึง ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสาร จากคําบอกเลา ของ

ผูอื่นจากสื่อสารมวลชน จากสิ่งพิมพโฆษณา แลวทําใหเกิดการรับรู สิ่งนั้นตรงกับความตองการของ

ตนเอง หรือไมตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากนอยเพียงใด  
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ขอมูลขาวสารจะทําหนาที่เปนสิ่งเรา หรือเปนแหลงขอมูลแรกที่กระตุนให ผูรับบริการนึกถึง

เครื่องหมายการคานั้น เกิดเจตคติ หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบตอบริ การนั้น และเกิดความเชื่อม่ัน

ในบริการนั้น 

องคประกอบที่ 2 เครื่องหมายการคา ทําใหผูรับบริการนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

บริการทั้งในดาน รูปราง สี รส ขนาด การบรรจุหีบหอ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพของ

บริการ 

องคประกอบท่ี 3 เจตคติท่ีมีตอเครื่องหมายการคา เปนความรูสึกชอบ ไมชอบ หรือชอบมาก

ชอบนอย หรือเปนความรูสึกทางบวก หรือทางลบตอผลิตภัณฑและบริการความรูสึกทางบวกหรือทางลบ 

เกิดจากการไดรับขาวสารหรือขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ และเกิดจากการนึกถึงเครื่องหมาย

การคานั้นๆ วา มีมาอยางไร หากไดรับขอมูลขาวสารมาในเชิงบวก นึกถึงเครื่องหมายการคานั้น              

ในทางบวก ความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการนั้นจะเกิดบวกตามมา ในทางตรงกันขาม ความรูสึก

ในทางลบจะเกิด เมื่อไดรับขอมูลขาวสารมาในทางลบ และระลึกถึงเครื่องหมายการคานั้นในทางลบ 

ซ่ึงเจตคติท่ีมีตอเครื่องหมายการคา จะมีอิทธิพลตอความมุงมัน ท่ีจะใชผลิตภัณฑและบริการนั้นตอไป 

องคประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและบริการ เปนการประเมินและตัดสินใจวา

ผลิตภัณฑและบริการตรงกับความตองการของตนหรือไม ความเชื่อมันเกิดจากการไดรับขาวสาร

เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการนั้น และความศรัทธาท่ีมีตอเครื่องหมายการคานั้นรวมกัน โดยท่ีอิทธิพล

ของความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและบริการ จะมีตอความมุงมันที่จะใชหรือไมใชผลิตภัณฑและบริการ

นั้นตอไป 

องคประกอบท่ี 5 ความมุงม่ันในการใช หมายถึง การตัดสินใจใชดวยการวางแผนการใช เชน 

จะใชรุนไหน สีไหน ใชเม่ือไร จะติดตอการซ้ือกับใคร เปนตน  

องคประกอบที่ 6 การซื้อผลิตภัณฑและบริการ การซื้อผลิตภัณฑและบริการเปนขั้นตอน

สุดทายที่ผูรับบริการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ แลวแสดงเปนพฤติกรรมดวยการซื้อผลิตภัณฑ

และบริการนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 

เพศ อายุสถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเปนเกณฑที ่น ิยมใชในการแบง                  

สวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สำคัญที่ชวยกำหนดตลาดเปาหมาย ตัวแปร

ดาน ประชากรศาสตรท่ีสำคัญมีดังตอไปนี้ 

1) อายุ (Age) กลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี

แตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และ

ไดคนหาความตองการ ของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสาคัญท่ีตลาดอายุสวนนั้น 
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2) เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที ่สาคัญ เพราะปจจุบันนี ้ตัวแปรดานเพศ 

มีการ เปลี ่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที ่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติการรับรู และ 

การตัดสินใจในเรื่องการ ซ้ือสินคาบริโภคตางกัน 

3) สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันสถานภาพครอบครัวเปน

เปาหมายที่ สาคัญ และมีความสาคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจึงสนใจ

จำนวนและลักษณะของ บุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณา

ลักษณะดานประชากรศาสตรเพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

4) รายไดระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เปนตัวแปร

ที่สำคัญ ในการกำหนดสวนของตลาด มีแนวโนมความสัมพันธใกลชิดกันในเชิงเหตุและผล สวนใหญ

เปนกลุมที่มีระดับ การศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาตาโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทำให                 

มีรายไดต่ำในขณะเดียวกันการ เลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจเปนเกณฑรูปแบบการดารงชีวิต คานิยม 

อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการ ตลาดจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรทางดานประชากร 

ศาสตรดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการกาหนดตลาดเปาหมาย ไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 บทความเกี่ยวกับเรื่อง การตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing)   

 Saowalak. (2558) ปจจุบันเทคโนโลยีไดเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วที ่เรียกกันวายุคนี ้ คือ             

ยุคดิจิตอล ระบบการตลาดก็เชนเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำใหระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตาม              

ไปดวย การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทำใหการตลาดตองปรับตัวให                

ทันกับระบบการคา  

การตลาดอิเล็กทรอนิกสหมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเครื ่องมือ

อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เปนเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุมเปาหมาย 

เปนกิจกรรมที่เปนการสื่อสาร 2 ทาง และเปนกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดตอกับผูบริโภค 

ไดท่ัวโลกและตลอดเวลา 

ลักษณะพิเศษของการคาแบบอิเล็กทรอนิกส 

1) ตลาดเปนตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ลูกคามาที่เว็บไซตมีจุดมุงหมายจะซ้ือ

สินคาท่ีเขาอยากได เชน ผูตองการซ้ือรองเทาก็จะเขามาดูเว็บท่ีขายรองเทา 

2) เปนการแบงสวนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) การจัดกลุมลูกคา

พิจารณาจากความ สนใจคุณคาที่ลูกคาใหตอสินคาหรือบริการใดบริการหนึ่ง และวิถีชีวิตของลูกคา 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนสิ่งกำหนดพฤติกรรมของลูกคา 

3) เปนการตลาดแบบตัวตอตัว (Personalize Marketing / P - Marketing) ลูกคาสามารถ

กำหนดรูปแบบของสินคาและบริการไดตามความตองการของตนซ่ึงอาจจะแตกตางกับผูอื ่น เชน 

www.ivillege.com เสนอเมนูอาหารใหแมบานเลือกโดยใหแมบานเลือกประเภทของวัตถุดิบ และ

ระยะเวลาในการประกอบอาหารเอง แมบานก็จะไดเมนูอาหารพรอมวิธีการปรุง 
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4) ลูกคากระจายอยูทั ่วโลก เพราะระบบอินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ทั ่วโลก               

ทำใหตลาดกวางใหญไพศาล 

5) ทำธุรกิจไดตลอดเวลา ผูขายสามารถเปดรานขายได 365 วัน 24 ชม. โดยมาตราฐาน

คงที่ ซึ ่งคุณลักษณะ ขอนี้ไดเปรียบกับการคาแบบดั้งเดิม ซึ่งบุคลากรตองการพักผอน ถาจะขาย                 

24 ชม. ตองใชพนักงานขายถึง 2 -3 คน 

6) ขอมูลของสินคาและบริการเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพราะ

ผู บริโภคจะรูจักและเกิดความรู ในสินคา (Product Knowledge) จากขอมูลบนจอคอมพิวเตอร  

เขาไมมีพนักงานขายคอยแนะนำ 

7) ธุรกิจออนไลนเปนกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม บนเว็บไซตการโฆษณาประชาสัมพันธ 

การขายการชำระเงินและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทำใหเกิดซ้ือขายสินคา อยูรวมกันบนเว็บไซต 

8) เปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูซ้ือกับผูขายสามารถโตตอบกันไดทันที 

9) เปนการดำเนินธุรกิจดวยตนทุนต่ำ เพราะใชบุคลากรจำนวนนอย การสื่อสารการตลาด

ทำไดรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไดงาย ซึ่งถาเปนการตลาดแบบดั้งเดิมการจัดทำแค็ตตาล็อก หรือ

ชิ้นงานโฆษณาจะตองใชเวลานาน และใชงบประมาณสูง แตในระบบอิเล็กทรอนิกสผูขายสามารถ

จัดทำไดเร็วและราคาถูก นอกจากนี้ธุรกิจแบบนี้ยังไมจำเปนตองมีทรัพยสินถาวรที่ราคาสูง เชน 

สถานท่ีทำงาน อุปกรณสำนักงาน เพราะติดตอกับลูกคาบนจอคอมพิวเตอรเทานั้น 

10) สินคาบางประเภทจะถูกจัดสงใหลูกคาไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เชน การดาวนโหลด

เพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สุรภี ฤทธิ์มาก,ดร.สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ และ  ประภัสสร วิเศษประภา (2562) ไดศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชแอพพลิเคชันไลนฟูด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยอยูที 15,000-25,000 บาท และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในแอพพลิเคชันไลนฟู ดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีเพียง 2 ดาน ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ในขณะที่ปจจัย            

ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจำหนายไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชแอพพลิเคชัน 

ไลนฟู ดของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนั ้นยังพบวาผู ตอบแบบสอบถามยังให

ความสำคัญ กับแอพพลิเคชันมีชื ่อเสียงเปนที ่ร ู จ ักอันดับแรก รองลงมาคือมีประเภทอาหาร   

หลากหลาย ใชงานงายไมซับซอน และมีคุณภาพนาเชื่อถือ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นายชเนศ 

ลักษณพันธุภักดี (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑทล พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ บริการ 

และการจัดสง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบ

เดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ีปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการและความนาเชื่อถือ 
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ปจจัยราคา และปจจัยดานความหลากหลายและบรรจุภัณฑไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ               

สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ณัฐศาสตร ปญญานะ และวัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ (2562) ไดศึกษาปจจัยที ่มีผลตอ 

การตัดสินใจใชบริการอาหารตามสั่งแบบจัดสง พบวาการเลือกใชบริการอาหารจัดสงผานการโทรศัพท

มากที่สุด รองลงมาคือการใชบริการผานแอพพลิเคชัน โดยมักใชบริการบอยที่สุดในชวงเย็น ตัวเอง

เปนผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชบริการ โดยเหตุผลในการเลือกซื้ออาหารตามสั่ง 3 อันดับแรก คือ 

ความสะดวก ความหลากหลาย ราคาถูก และผลการศึกษาขอมูลสวนประสมทางการตลาด พบวา

ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญในปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานชองทาง 

การจัดจำหนาย และปจจัยดานราคา เปนลำดับสุดทาย 

เกตุวดี สมบูรณทวี (2561) ไดศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื ้อซ้ำผลิตภันฑอาหารผานผู ใหบริการ “Food Panda Application” พบวาปจจัยดานคุณภาพ

บริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภันฑอาหาร ผานผูใหบริการ Food Panda Application 

จริง ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานความนาเชื่อถือมากที่สุด ไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฐรุจา พงศสุพัฒน (2561) ไดศึกษาการตลาดแอพพลิเคชันอาหารและพฤติกรรมผูบริโภคตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการแอพพลิเคชันอาหาร พบวาคุณภาพบริการไมสงผลทางบวกตอทัศนคติ

และความตั้งใจใชบริการแอพพลิเคชันอาหาร เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยติดตอกับพนักงาน 

Call Center เพราะไมเคยสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันแลวเกิดปญหา รวมทั้งไมคอยไดพูดคุยกับ

พนักงานจัดสงอาหาร และสวนมากใชบริการแอพพลิเคชันเพียง 1 ครั้งตอเดือน จึงเปนไปไดวา  

กลุมตัวอยางอาจไมไดมีประสบการณรวมมากนักในการใหบริการของ พนักงาน Call Center และ

พนักงานจัดสงอาหาร 

ธาวินี จันทรคง (2561) ไดศึกษาปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการใชโมบายแอพในการสั่งอาหาร

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความคาดหวังดานประสิทธิภาพสงผลตอความตั้งใจใช งาน

โมบายแอพในการสั่งอาหารไดดียิ ่งขึ ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคลองกับ              

นัตติยา ภู สละ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที ่ศึกษาเรื ่อง ความคาดหวังในประสิทธิภาพ                 

ความกังวลตอเทคโนโลยี การใชงานจริงและความนาเชื่อถือที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องรับ

ชำระเงินอัตโนมัติของผูบริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังในการสงมอบ

บริการที่รวดเร็ว ประสบการณการใชบริการความคาดหวังในประสิทธิภาพ การใชงานจริง และ              

ความนาเชื่อถือสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติของผูบริโภค 

ธนรัตน ศรีสำอางค (2558) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการ

สั่งอาหารเดลิเวอรลี่ผานเว็ปไซต พบวาผูใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรลี่ผานเว็ปไซต สวนใหญเปน 

เพศหญิง เลือกรับประทานอาหารหลัก. และอาหารทานเลน และพบวาการพิจารณาเลือกใชบริการ 

สั่งอาหารเดลิเวอรลี่ผานเว็ปไซต คือ แบรนดชั้นนำท่ีรูจัก เหตุผลในการเลือก คือ ความสะดวกรวดเร็ว 
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ในการสั่งและบริการ และพบวผูบริโภคใหความสำคัญเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดมากท่ีสุด คือ 

คุณภาพอาหาร ราคาประหยัด ชำระเงินงาย การโฆษณาผานสื่อตางๆ 

พิรานันท แกลงกลา (2562) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการ

สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป                

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาท และพบวา

พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสั ่งซื ้อและสั่งอาหารเดลิเวอรี ่จากเคเอฟซีบอยที ่สุด 

ประเภท ไกทอด/ไกยาง ความถี่ในการสังอาหา 4-6 ครั้ง/ตอป สถานที่สงอาหารคือที่บาน และเปน

อาหารม้ืออกลางวันมากท่ีสุด  

 

6. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัยที ่ตองการศึกษาครั ้งนี ้ มุ งศึกษาพฤติกรรมของผู บริโภคใน 

การตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรท่ีใชศึกษาวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรท่ีใชศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. สถานท่ีพักอาศัย 

พฤติกรรมการใชบริการแอพพลิเคชันส่ังอาหาร 

1. วิธีการสั่งอาหาร  

2. การรับรูแอพพลิเคชันสั่งอาหาร 

3. การใชแอพพลิเคชันสั่งอาหาร 

4. ความถ่ีในการสั่งอาหาร  

5. วันท่ีสั่งอาหาร 

6. ชวงเวลาสั่งอาหาร  

7. มูลคาการสั่งอาหาร 

8. ประเภทอาหารท่ีสั่ง  

9. ประเภทอาหารท่ีไมสั่ง  

10. รับประทานอาหารกับใคร  

11. สถานท่ีสั่งอาหาร 
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การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) การกำหนดประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จากกลุมเปาหมายผูบริโภคที่เคยใชบริการ 

แอพพลิเคชันอาหารอยางนอย 1 ครั้ง และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเทานั้น งานวิจัยนี้เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และพฤติกรรม 

ของโดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนผานชองทางโซเชียลมีเดีย LINE และ Facebook 

จำนวน 400 ชุด  

2) การกำหนดกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมคำนึงถึง 

ความนาจะเปน(Non-probability sampling) มีวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพื ่อเลือกกลุ มตัวอยางผูที ่เคยใชบริการแอพพลิเคชันอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งยังไมมี            

การรวบรวมขอมูลสถิติดังกลาวดังนั้น จึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบกรณีไมทราบจำนวนประชากร 

และใชสูตร Cochran สำหรับคำนวณขนาดตัวอยาง (Cochran,1963, อางถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย          

มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล รมโพธิ์) 
 

สูตรการคำนวณ ดังนี้  n = Z²pq / e² 
 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจในกลุมตัวอยาง 

 q = โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณท่ีสนใจในกลุมตัวอยาง เทากับ 1-p 

 Z = ระดับความเชื่อม่ัน 95% (คา Z = 1.96) 

 e = สัดสวนคาความคาดเคลื่อนท่ียอมรับได (คา e = 0.05) 

แทนคาในสูตร จะไดดังนี้ 

  n = 1.96² (0.5)(1-0.5) / 0.05² 

  n = 384.16 

กรณีไมทราบจำนวนประชากรเปาหมายที ่แนนอน ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95% จะได                

ขนาดกลุมตัวอยางท่ีสามารถนำมาอางอิงเปนตัวแทนประชากรเปาหมายท้ังหมด เทากับ 385 ตัวอยาง 

ทั้งนี้ เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงเก็บแบบสอบถามเพ่ิม

อีกเปนท้ังหมด 400 ตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ

เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป และพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามออนไลน จำนวน 400 ชุด โดยนำขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของผูตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย

ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 
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7. ผลการวิจัย 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผู บริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหาร                   

ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนผานชองทาง

โซเชียลมีเดีย LINE และ Facebook ผูศึกษาไดทำการวิเคราะห ขอมูลและแปลความหมายขอมูล

ออกเปนสวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมีจำนวน 242 คน คิดเปนรอยละ 61 สวนใหญ

มีอายุ 18-38 ป ซึ่งมีจำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 56 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ซึ่งมีจำนวน 235 คน คิดเปนรอยละ 59 เปนพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีจำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

41 มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33 มีบาน                     

เปนสถานท่ีพักอาศัย จำนวน 219 คน คิดเปนรอยละ 55 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันอาหาร 

 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญสั่งอาหารผานทางแอพพลิเคชัน จำนวน 322 คิดเปนรอยละ 

81 สวนใหญรู จ ักแอพพลิเคชัน Grab Food จำนวน 352 คิดเปนรอยละ 34 ใชแอพพลิเคชัน                

Grab Food  สั่งอาหารบอยที่สุด จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49 ใชแอปพลิเคชันสั่งอาหารนอย

กวา 2 ครั้ง/เดือน จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 36 ใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารบอยที่สุด               

ในวันเสาร จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44 ชวงเวลาสั่งอาหารผนแอพพลิเคชัน คือ มื้อกลางวัน 

(11.00-15.59 น.) จำนวน 502 คน คิดเปนรอยละ 52 มูลคาการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันต่ำกวา 

300 บาท ตอครั้ง จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43 สั่งอาหารประเภท Fast food บอยที่สุด 

จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41 และจะไมสั่งอาหารประเภท กวยเตี๋ยว ผานแอพพลิเคชัน จำนวน 

153 คน คิดเปนรอยละ 40 สั ่งอาหารผานแอปพลิเคชันเพื ่อรับประทานกับครอบครัว จำนวน                 

188 คน คิดเปนรอยละ 47 โดยสถานที่สั่งอาหารผานแอพพลิเคชันตามที่พักอาศัย จำนวน 307 คน 

คิดเปนรอยละ 77 สวนใหญในมือถือมีแอพพลิเคชัน LINE Man จำนวน 290 คน คิดเปนรอยละ               

32 รองลงมาไดแก แอพพลิเคชัน Grab Food จำนวน 286 คนคิดเปนรอยละ 31 แอพพลิเคชัน 

Food Panda จำนวน 259 คน คิดเปนรอยละ 28 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    724  

8. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

8.1 สรุปผลการวิจัย 

1) ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 400 คนพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-38 ป มีบานเปนที่พักอาศัย มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 บาท 

2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชันอาหารที่ผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการสั่ง

อาหารผานแอพพลิเคชันมากที่สุด สวนใหญรูจักและใชแอพพลิเคชัน Grab food ในการสั่งอาหาร 

มูลคาอาหารที่สั ่งต่ำกวา 300 บาทตอครั้ง ความถี่ในการสั่งอาหารนอยกวา 2 ครั้ง/เดือน ผูตอบ

แบบสอบถามจะสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันมารับประทานกับครอบครัวในที่พักอาศัยชวงอาหาร

กลางวัน (11.00-15.59 น.) ในวันเสารมากที่สุด  สวนใหญจะสั่งอาหารประเภท Fast Food และจะ

ไมสั่งอาหารประเภท กวยเตี๋ยว ผานแอพพลิเคชัน โดยมือถือของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะ               

มีแอพพลิเคชั่น LINE Man Grab food และ Food Panda ตามลำดับ 

8.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู บริโภคในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชันสั ่งอาหารใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกียวของมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

การวิเคราะหพฤติกรรมผู บริ(Analysisโภค Consumer Behavior) เปนคำถามที ่ใชเพ่ือ 

คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) ใครอยูในตลาดเปาหมาย จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 18-38 ป มีบานเปนที ่พักอาศัย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนพนักงาน

บร ิษ ัทเอกชน และมีรายได  เฉล ี ่ยต อเด ือน 15,000-30,000 บาท สอดคลองกับผลว ิจ ัยของ                          

สุรภี ฤทธิ์มาก, ดร.สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ และ ประภัสสร วิเศษประภา (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มี  

ผลตอความตั ้งใจใชแอพพลิเคชันไลนฟู ด ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 15,000-25,000 บาท และ

สอดคลองกับผลวิจัยของ นางสาวพิรานันท แกลงกลา (2562) ไดศึกษา เรื่องพฤติกรรมผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน

เพศหญิงมีอายุ 26-30 ป สถานภาพโสด มีรายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาท จบการศึกษา

ปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัท 

2) ผู บริโภคซื ้ออะไร จากการศึกษาพบวาผู ตอบแบบสอบถาม  สวนใหญจะสั ่งอาหาร

ประเภท Fast Food และจะไมสั่งอาหารประเภท กวยเตี๋ยว ผานแอพพลิเคชัน ผลการศึกษาสอดคลอง

กับผลงานว ิจ ัยของนางสาวพิรานันท แกลงกล า (2562) ไดศ ึกษาเร ื ่องพฤติกรรมผู บร ิโภคใน
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กรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต  ผูตอบแบบสอบถาม สั่งซ้ือมากท่ีสุด 

คือ เคเอฟซีและเปนชนิดอาหารท่ีซ้ือบอยท่ีสุด และชนิดอาหารท่ีสั่งสวนมากคือ ไกทอด/ไกยาง 

3) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญสั่งอาหารผาน 

แอพพลิเคชันชวงอาหารกลางวัน (11.00-15.59 น.) ในวันเสารมากที่สุด สอดคลองกับผลวิจัยของ 

นางสาวพิรานันท แกลงกลา (2562) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใช

บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต ผู ตอบแบบสอบถามวันที่สั ่งอาหารเดลิเวอรี่ บอยที่สุดคือ  

วันเสาร– อาทิตย เวลา 11.01– 13.00 น.  

ในดานความถี่ในการใชบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชัน สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม 

สั่งอาหารนอยกวา 2 ครั้ง/เดือน สอดคลองกับผลงานวิจัยของนางสาวพิรานันท แกลงกลา (2562)  

ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานเว็บไซต  

ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4-6 ครั้งตอป 

4) ผูบริโภคซื้อที่ไหน จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการสั่งอาหารผาน 

แอพพลิเคชันมากที่สุด สถานที่สั่งอาหารคือที่บาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของนางสาวพิรานันท 

แกลงกลา (2562) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหาร              

เดลิเวอรี่ผานเว็บไซตใชอุปกรณในการสั่งซื้อ บอยที่สุดคือ มือถือ สถานที่ในการจัดสงอาหารเดลิเวอรี่

สวนใหญคือ ท่ีบาน  

5) ผูบริโภคซื้ออยางไร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญรูจักและ

ใชแอพพลิเคชัน Grab food ในการสั ่งอาหาร ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของนางสาวพิรานันท                 

แกลงกลา (2562) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหาร                 

เดลิเวอรี่ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีแหลงรับ ขอมูลอาหารเดลิเวอรี่ จากเว็บไซตคนหา Search 

(Engines) www.google.com มีชองทางการรับ ขาวสารอาหารเดลิเวอรี่จาก อินเตอรเน็ต  

8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช  

จากผลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารใน

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชันควรนำขอมูลเพื่อใชวางแผนการบริหาร

จัดการสงเสริมดานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการ

ตามพฤติกรรมของผูบริโภค 

8.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

1) ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชัน เพื่อตอบสนอง

ความตองการที ่หลากหลาย เกี่ยวกับสวนประสมดานการตลาด เพื่อเขาใจและตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ำ และควร

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจใชแอพพลิเคชัน ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
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2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการสั่งอาหารผาน 

แอพพลิเคชัน ชวงกอน และหลัง COVID แพรระบาด แตกตางกันอยางไร 

3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ Digital Disruption สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการสั่ง

อาหารผานแอพพลิเคชั่น หรือไม 
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การเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 

 

 

ศรัณย นุตมากุล0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยวิชาคนควาอิสระในครั้งนี้ ทำการศึกษาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจ    

เลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลตอ

ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ป 2563 เพื่อทำใหทราบถึงระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ

หลังสำเร็จการศึกษา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลัง

สำเร็จการศึกษาและผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลตอระดับความคิดเห็น               

ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

ป 2563 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจาก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และทำการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

(Stratified Sampling) โดยแบงออกเปน 4 คณะ คณะละ 50 คน รวมจำนวน 200 คน เพื ่อลด    

ความแปรปรวนของขอมูล จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ใน

การเก็บตัวอยางจำนวน 200 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใชใน

การทดสอบ คือไคสแควร (Chi-square) จากผลการศึกษาพบวา  
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เลือกประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 30 ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดาน

แรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26) สถานการณของ covid 19 สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษารอยละ 74 โดยกอนสถานการณของ covid 19 มีการ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพขาราชการ รอยละ 22.0 

 

คำสำคัญ: vCOVID-19  ระดับความคิดเห็น  การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

 

1. บทนำ 
 

ในป 2563 มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบ

อยางรุนแรงและขยายเปนวงกวางไปทั่วโลก ซึ่งแตกตางจากตอนวิกฤตแฮมเบอรเกอร (ซับไพรม) 

Hamburger Crisis ในป 2008 ที่สงผลกระทบโดยตรงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป แตใน             

สวนของฝงเอเชียยังดีอยู หรือวิกฤตตมยำกุง ในป 1997 ที่สงผลกระทบโดยตรงแคกับประเทศไทย

และประเทศในเอเชีย ซึ่งผลกระทบไปไมถึงยุโรปและสหรัฐ แตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               

โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นสงผลกระทบในทุก ๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการใชชีวิตแบบปกติของมนุษยทุกคนบนโลก กองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (IMF) ประเมินวาเศรษฐกิจโลกป 2020 นี้ จะหดตัว -3% รุนแรงที่สุดตั้งแตวิกฤต Great 

Depression เมื่อ 90 ปที่แลว สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเริ่มชะลอตัวตั้งแตครึ่งหลังของ             

ป 2019 เนื่องจากภาวะสงครามการคาระหวางประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โดยจะเห็นไดจาก               

การปดโรงงาน รวมไปถึงสถานการณภัยแลงที่สงผลตอภาคเกษตรกรรมอยางตอเนื่อง และจากการ

อนุมัติลาชากวาปกติของงบประมาณป 2563 ท่ี สงผลใหงบลงทุนตาง ๆ ลาชาไปดวย 

หนึ่งในผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองปดตัวลงสงผลใหเกิดปญหา

การวางงานเปนจำนวนมาก 

ในชวงเดือนมีนาคมและเมษายนประกาศรับงานลดลง โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ลดลง               

อยางชัดเจน เพราะในชวงโควิด-19 แตละองคกรมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น การจะรับพนักงาน

ใหมจึงเปนเรื่องท่ีตองคิดใหรอบคอบมากกวาเดิม ท่ีจะตองดูปจจัยจากท้ังเศรษฐกิจ ความกังวลตาง ๆ 

ที่มี รวมทั้งพิจารณาความจำเปนในการรับพนักงานใหมดวย จากการสำรวจครอบคลุมคนทำงาน              

กวา 1,400 คน และผูประกอบการกวา 400 บริษัท พบวาคนทำงาน 1 ใน 4 หรือ 25% ไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากสถานการณทำงานมากที่สุด 9% ถูกเลิกจาง และ 16% ถูกหยุดงานชั่วคราว กลุมที่ไดรับ

ผลกระทบมากที ่ส ุดคือ พนักงานอยู ในกลุ มเงินเดือนต่ำกวา 16,000 บาท มีลักษณะงานเปน          

สัญญาจาง อายุมากกวา 45 ป และทำงานใหกับองคกรที่มีพนักงานนอยกวา 50 คน (พรลัดดา                

เดชรัตนวิบูลย,2563) 
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อีกสถานการณที่นากังวลคือตัวเลขของนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา   

2563 จำนวน 500,000 คน หากปลอยวางงาน 1-2 ป อาจจะเขาสูวงจรตกงานถาวร เพราะสวนหนึ่ง

การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไมตรงกับความตองการของนายจาง และผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 

ที่สงผลใหปริมาณงานลดลง ทำใหนายจางไมมีนโยบายรับคนเพิ่ม เพราะตองการลดขนาดธุรกิจลง             

ใหสอดคลองกับกำลังซื้อ และเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกที่ซบเซา และถดถอยตอเนื่อง

เพราะไมมีใครทราบวาโควิด-19 จะจบเมื่อใด แมวารัฐบาลจะผอนคลายมาตรการล็อกดาวนสูระยะ           

ที่ 5 ทำใหหลาย ๆ ธุรกิจ เริ่มกลับมาดำเนินกิจการปกติ แตภาพรวมธุรกิจก็ไมไดกลับมาดำเนินธุรกิจ

ไดเหมือนเชนกอนโควิด-19 สงผลใหแรงงานไมรวมเด็กจบใหมที่เหลือของปนี้ยังคงมีอัตราวางงาน   

รวม 3.6 ลานคน (นายธนิต โสรัตน,2563) 

จากปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ขอมูลการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพจึงเปนขอมูลท่ี

สำคัญในการชวยคาดการณแนวโนมการเลือกประกอบอาชีพและลดปญหาการวางงานซึ ่งเปน               

สวนหนึ่งในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งในสวนของภาครัฐที่จะไดเตรียมพรอมออก

นโยบายเพื่อชวยสนับสนุนตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อชวยลดอัตราการวางงาน และในสวนของ            

ภาคธุรกิจเอกชนที่จะวางแผนธุรกิจใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งในสวนของการตัดสินใจ

เลือกเรียนในคณะท่ีคาดวาจะมีความตองการมากในอนาคตของนักเรียนนักศึกษา 

 

2. วัตถปุระสงค 
 

2.1  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครป 2563 

2.2  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ป 2563 

 

3. คำถามการวิจัย 
 

3.1 จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอ

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร             

ป 2563 หรือไม 

3.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สงผลใหการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 เกิด   

การเปลี่ยนแปลงหรอืไม 
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3.3 ปจจัยใดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 มากท่ีสุด 

 

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จีรนันท ไวยศรีแสง (2552) ไดศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก                  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บริษัทหรือหางรานเอกชนเปนอันดับแรก 

ปจจัยที ่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแก คณะ ภูมิลำเนา และ บิดา มารดา 

หรือผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดาหรือผูปกครอง 

อาชีพมารดาหรือผูปกครอง รายไดของครอบครัว ปจจัยการจูงใจดานองคกร ดานความสัมพันธกับ

ครอบครัว และดานความสัมพันธกับเพ่ือน 

Edmiston and Star (1948 อางใน ชาญชาติ เฟองงาม, 2545) ไดศึกษาถึงสิ่งมีอิทธิพลตอ

การเลือกอาชีพของเด็ก โดยใชนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในรัฐโอไฮโอ จำนวน      

1,018 คน พบวาสิ่งที่เปนแรงจูงใจตอการเลือกอาชีพของนักเรียน คือ การไดมีโอกาสรับใชเพื่อน

มนุษยดวยกันเปนอันดับหนึ่ง รองลงไปเปนความพึงพอใจงานนั้น การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม 

การไดรับการยกยองจากผูอ่ืน และความม่ังคงของงานตามลำดับ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาผลกระทบของการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จ

การศึกษาผูวิจัยไดรวบรวมปจจัยที่คาดวามีความสัมพันธกับการเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563  ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยที่เกี ่ยวกับตัวนักศึกษา (เพศ คณะ 

เกรดเฉลี่ย ภูมิลำเนา และกิจกรรมท่ีเลอืกเขารวมขณะศึกษา) ปจจัยท่ีเก่ียวกับครอบครัวของนักศึกษา 

(อาชีพของ บิดา-มารดา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว และการโนมนาวจากผูปกครองเรื่องการ

เลือกประกอบอาชีพ) และปจจัยดานแรงจูงใจ (ชื่อเสียงขององคการ รายได ความมั่นคง และสถาน

ท่ีตั้งขององคการ) 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ (ขาราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางเอกชน ธุรกิจครอบครัว เจาของกิจการ / อาชีพอิสระ และศึกษาตอ)  

จากตัวแปรอิสระ และ ตามแปรตาม สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
5. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน

ประชากรโดยรวมประมาณ  11,000  คน  

การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจาก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และทำการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

(Stratified Sampling) โดยแบงออกเปน 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะละ            

50 คน รวมจำนวน 200 คน เพ่ือลดความแปรปรวนของขอมูล จากนั้นก็ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) ในการเก็บตัวอยางจำนวน 200 คน 

 

ตัวแปรอิสระ 

- เพศ 

- คณะ 

- เกรดเฉลี่ย 

- ภูมิลำเนา 

- กิจกรรมท่ีเลือกเขารวมขณะศึกษา 

 - อาชีพของ บิดา-มารดา 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครวั 

- การโนมนาวจากผูปกครองเรื่องการเลือก 

- ประกอบอาชีพ 

 
- ช่ือเสียงองคการ 

- รายได 

- ความมั่นคง 

- สถานท่ีตั้งขององคการ 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

- ขาราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ลูกจางเอกชน 

- ธุรกิจครอบครัว 

- เจาของกิจการ / อาชีพอิสระ 

- ศึกษาตอ 
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 ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม google from

แบบสอบถามไดผาน การตรวจสอบมีความแมนตรง (Validity) ในสวนของความแมนตรงทางเนื้อหา 

(Content Validity) จากอาจารย ผู เช ี ่ยวชาญ และตรวจสอบความนาเชื ่อถือ (Reliability) โดย           

การนําแบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach พบวามีคาครอนบาคอยูที ่ 0.853 ซึ่งมากกวา 0.7 อยูใน

เกณฑยอมรับไดแสดงถึงความเชื่อม่ันในระดับท่ีสูง แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขอมูล 

4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวนักศึกษา แบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวกับครอบครัวของนักศึกษาแบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก  

           ประกอบอาชีพของนักศึกษา เปนคำถามแบบปลายปด ชนิดมาตราสวนประเมินคา   

            (Rating Scale) 5 ลำดับ 

สวนที่ 4 เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก covid 19 มีที่ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาแบบเลือกตอบ (Check List) 
 

6. ผลการการศึกษา 
 

6.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

เพศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิงมีจำนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศชายมีจำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 37.5

คณะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยางศึกษาอยู ในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 คณะวิทยาการจัดการมีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 และ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 

เกรดเฉลี่ย (สะสมเทอมลาสุด) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปน

กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.01-3.50 มีจำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.50 

รองลงมาคือชวงเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.00 มีจำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28 เกรดเฉลี่ยมากกวา 

3.50 มีจำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23 และชวงเกรดเฉลี่ยที่มีจำนวนนอยที่สุดคือชวงเกรดเฉลี่ย

ระหวาง 2.00-2.50 มีจำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.5 

ภูมิลำเนาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ

อาศัยอยูคือกรุงเทพมหานครมีจำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือปริมณฑลมีจำนวน 

57 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และภูมิลำเนาท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุดคือตางจังหวัดมีจำนวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 31 
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กิจกรรมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเขา

รวมขณะศึกษาคือดานศิลปวัฒนธรรมมีจำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ ดานบำเพ็ญ

ประโยชน/อาสาพัฒนาชนบทมีจำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.5 ซึ่งมีจำนวนเทากับดานกีฬา                

มีจำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.5 ดานสัมมนากิจกรรมนิสิตมีจำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.5 

และกิจกรรมที่นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมจำนวนนอยที่สุดคือดานจริยธรรมมีจำนวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 4 

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ท่ี            

เปนกลุ มตัวอยาง สวนใหญเลือกประกอบอาชีพขาราชการมีจำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30 

รองลงมาคือเจาของกิจการ/อาชีพอิสระมีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 ศึกษาตอมีจำนวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 16 ลูกจางเอกชนมีจำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11 พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจำนวน  

21 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และที่มีจำนวนนอยที่สุดคือ ธุรกิจครอบครัวมีจำนวน 15 คน คิดเปน             

รอยละ 7.5 

อาชีพหลักของบิดา (หรือผูปกครอง) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563               

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญประกอบอาชีพเจาของกิจการ/อาชีพอิสระมีจำนวน 62 คน คิดเปน              

รอยละ 31 รองลงมาคือธุรกิจครอบครัวมีจำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23 ขาราชการมี จำนวน                

33 คน คิดเปนรอยละ 16.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16 และที่มีจำนวน

นอยท่ีสุดคือลูกจางเอกชนมีจำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5  

อาชีพหลักของมารดา (หรือผูปกครอง) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 

ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญประกอบอาชีพ เจาของกิจการ/อาชีพอิสระมีจำนวน 54 คน คิดเปน              

รอยละ 27 รองลงมาคือ ลูกจางเอกชนมีจำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ธุรกิจครอบครัวมีจำนวน 

41 คน คิดเปนรอยละ 20.5ขาราชการมีจำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 ที่มีจำนวนนอยที่สุดคือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ท่ีเปน

กลุมตัวอยาง สวนใหญอยูในชวงรายได 15,001-30,000 บาท มีจำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38 

รองลงมาคือชวงรายไดมากกวา 50,000 บาทมีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ชวงรายได 

30,001-50,000 บาทมีจำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และชวงรายไดที่มีจำนวนนอยที่สุดคือ

นอยกวา 15,000 บาท มีจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9 

อาชีพที่ผูปกครองโนมนาว/คาดหวัง ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ท่ี

เปนกลุมตัวอยางเลือกสวนใหญ คืออาชีพขาราชการมีจำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ 

ไมมีการโนมนาว/คาดหวังจากผูปกครองมีจำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28 พนักงานรัฐวิสาหกิจมี

จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11 เจาของกิจการ/อาชีพอิสระมีจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5 
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ธุรกิจครอบครัวมีจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9 และที่อาชีพมีจำนวนนอยที่สุดคือลูกจางเอกชนมี

จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5 

6.2  ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นที่มีตอ

ปจจัยดานแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26 คะแนน)  

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานแรงจูงใจดานผลตอบแทน/รายได อยูในระดับ ปานกลาง  

คาเฉลี่ย = 3.65 คะแนน) เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา การเบิกคารักษาพยาบาลใหบิดา-มารดา

ได มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย = 3.91 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานแรงจูงใจดานความม่ันคง อยูในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 

= 3.38 คะแนน) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา องคการภาครัฐมีความมั่นคงสูงกวาองคการ

ภาคเอกชน มีระดับความคิดเห็นอยูใน ระดับสูง คาเฉลี่ย = 3.83 คะแนน 

 ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานแรงจูงใจปจจัยดานชื่อเสียงขององคการ อยูในระดับ              

ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.25 คะแนน) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยองคการมีชื่อเสียงเปน

ท่ีรูจัก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย = 3.73 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นที ่มีตอปจจัยดานแรงจูงใจปจจัยดานสถานที่ทำงานอยู อยู ในระดับ               

ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.02 คะแนน) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา จะเลือกองคการที่มีสถานท่ี

ทำงานใกลท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 3.06 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานแรงจูงใจปจจัยดานการโนมนาวจากบิดา-มารดา อยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.80 คะแนน) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา เลือกประกอบอาชีพ

ตามคำแนะนำของบิดา-มารดา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.83 คะแนน 

6.3 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปน

กลุมตัวอยาง สวนใหญเลือกประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือเจาของกิจการ/

อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 25 ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 16 ลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 11 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 10.5 และท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุดคือ ธุรกิจครอบครัว คิดเปนรอยละ 7.5 

6.4  ผลกระทบจาก covid 19 

สถานการณของ covid 19 สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 74 และ ไมสงผล คิดเปน

รอยละ 26 
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 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกอนสถานการณของ covid 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ป 2563 ที่เปนกลุมตัวอยางพบวากอนสถานการณของ covid 19 มีการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพขาราชการจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.0 พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน               

31คน คิดเปนรอยละ 15.5 ลูกจางเอกชนจำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ธุรกิจครอบครัวจำนวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 8.5 เจาของกิจการ/อาชีพอิสระจำนวน 41คน คิดเปนรอยละ 20.5 และ             

ศึกษาตอ จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20 

6.5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 จากการทดสอบคา Chi-square ได  𝑋𝑋2 = 231.900 df = 25 Sig = 0.000 

แสดงวาสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพเม่ือสำเร็จการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานที่ 2 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 4.756 df = 5 Sig = 0.446 แสดง

วาเพศของนักศึกษานั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานที ่ 3 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 37.773 df = 15 Sig = 0.001 

แสดงวาคณะที่นักศึกษาเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4 จากการทดสอบคาChi-square ได 𝑋𝑋2= 54.525 df = 15 Sig = 0.000 แสดง

วาเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

 สมมติฐานที ่ 5 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 41.486 df = 10 Sig = 0.000 

แสดงวาภูมิลำเนาของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานที ่ 6 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 56.560 df = 20 Sig = 0.000 

แสดงวากิจกรรมที่นักศึกษาเขารวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

สมมติฐานที่ 7 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 104.096 df = 20  Sig = 0.000 

แสดงวาอาชีพของบิดาหรือผูปกครอง ของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพอยาง             

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 7 

สมมติฐานที่ 8  จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 70.782 df = 20  Sig = 0.000 

แสดงวาอาชีพของมารดาหรือผูปกครอง ของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 8 
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สมมติฐานที่ 9  จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 96.778 df = 55 Sig = 0.000 

แสดงวาแรงจูงใจดานชื่อเสียงขององคการมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 9 

สมมติฐานที่ 10 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 109.500 df = 60 Sig = 0.000 

แสดงวาแรงจูงใจดานดานผลตอบแทน/รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยาง                 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 10 

สมมติฐานที่ 11 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 91.013 df = 55  Sig = 0.002 

แสดงวาแรงจูงใจดานดานผลตอบแทน/รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 11 

สมมติฐานที่ 12 จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 120.682 df = 60  Sig = 0.000 

แสดงวาแรงจูงใจดานดานผลตอบแทน/รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 12 

 

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

7.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.50 มีชวงเกรด

เฉลี่ยระหวาง 3.01-3.50 คิดเปนรอยละ 32.50 ภูมิลำเนาอยูท่ีกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 40.50 

กิจกรรมที่เขารวมขณะศึกษาคือดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 33.50 เลือกประกอบอาชีพ

ขาราชการ คิดเปนรอยละ 30 บิดา(หรือผูปกครอง) ประกอบอาชีพหลัก คือเจาของกิจการ/อาชีพ

อิสระ คิดเปนรอยละ 31.00 มารดา(หรือผูปกครอง) ประกอบอาชีพหลัก คือเจาของกิจการ/อาชีพ

อิสระ คิดเปนรอยละ 27.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูในชวง 15,001-30,000 บาท            

คิดเปนรอยละ 38.00 และผูปกครองโนมนาว/คาดหวัง ใหเลือกประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปน   

รอยละ 33 

7.1.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยการจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพ 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย = 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานแรงจูงใจโดย

เรียงลำดับจากคาเฉลี่ยเปนดังนี้ ปจจัยดานผลตอบแทน/รายได คาเฉลี่ย = 3.65 ดานความมั่นคง 

คาเฉลี่ย = 3.38 ปจจัยดานชื่อเสียงขององคการ คาเฉลี่ย = 3.25 ปจจัยดานสถานที่ทำงานอยู คาเฉลี่ย 

= 3.02 และปจจัยดานการโนมนาวจากบิดา-มารดา คาเฉลี่ย = 2.80 
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7.1.3 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพขาราชการ 

คิดเปนรอยละ 30 

7.1.4 ผลกระทบจาก covid 19 

  สถานการณของ covid 19 สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา

ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 74 โดยกอนสถานการณของ covid 19 มีการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 22.0 

7.1.5 การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1  สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 มีความสัมพันธตอการ 

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกเลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานที ่ 2  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ                 

ผลการศึกษา พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานที่ 3  คณะที่นักศึกษาเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ ผล

การศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานที่ 4  เกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานที่ 5  ภูมิลำเนาของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานที่ 6  กิจกรรมที่นักศึกษาเขารวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก

อาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

สมมติฐานที่ 7  อาชีพของบิดาหรือผูปกครอง ของนักศึกษามีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 

สมมติฐานท่ี 8  อาชีพของมารดาหรือผูปกครอง ของนักศึกษามีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 

สมมติฐานที่ 9  แรงจูงใจดานชื่อเสียงขององคการมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 

สมมติฐานที่ 10 แรงจูงใจดานผลตอบแทน/รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 

สมมติฐานที ่ 11 แรงจูงใจดานความมั ่นคงขององคการมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 

สมมติฐานท่ี 12 แรงจูงใจดานสถานท่ีตั้งขององคการมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือก อาชีพ ผลการศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 
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7.2  ขอเสนอแนะ 

7.2.1 การนำผลการวิจัยไปใชตอยอดพัฒนา 

1) ภาครัฐควรทำการสำรวจการเลือกประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในระดับทั่วประเทศทุกป เพื่อนำผลไปทำการประเมิน คาดการณแนวโนมของ

ตลาดแรงงานของประเทศ ลดปญหาการวางงาน และสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของ

ประเทศ 

2) ภาคการศึกษาควรมีการแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อให

นักศึกษาไดเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ มีความชอบ และมีความถนัด เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ในตลาดท้ังในประเทศ และในระดับสากล 

7.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งตอไป 

1) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยในดานอื่น ๆ ที่มีผลตอการเลือกประกอบ

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใหทราบถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการเลือกประกอบ

อาชีพ 

2) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษายอนลงไปในขั้นการเลือกคณะ และ มหาวิทยาลัย

ที่ตองการศึกษาตอ หลังจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา เพื่อคาดการณแนวโนมการเลือก

ประกอบอาชีพตอไป  
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความไมสำเร็จ 

ของโครงการโซลารภาคประชาชน 
 

 

 

ศุภโชค  พรหมชัยรัตน0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยคนควาอิสระเรื ่องปจจัยที่สงผลตอความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาค

ประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการโซลารภาค

ประชาชนและเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาคประชาชน โดยศึกษา

ปจจัยทางดานการกำหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัด การกำหนดราคาและรูปแบบในการรับซื้อไฟฟา 

การประชาสัมพันธโครงการฯ ข้ันตอนในการเขารวมโครงการฯ ความไมคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ

ขอจำกัดทางเทคนิค โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยวิธีการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางที่ระบุบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ 4 กลุม จำนวน 23 คน 

ประกอบดวย ผูกำหนดและมีสวนเกี่ยวกับนโยบายและขอกำหนดของโครงการ 6 คน ผูดำเนินการ

ตามนโยบายของโครงการ 5 คน ผูรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 5 คน 

และประชาชน 7 คน และนำขอมูลที่ไดไปสรุปผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช

อธิบายขอมูลเบื้องตนท่ีไดทำการเก็บขอมูลมา 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการกำหนดเปาหมายของโครงการนั้น มีการตั้งเปาหมาย            

ไมสอดคลองกับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการและกลุมเปาหมายของโครงการที่เปนเฉพาะบานท่ี

อยูอาศัยเพียงเทานั้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับผูที่มีศักยภาพพรอมติดตั้งและอยูบานกลางวัน ปจจัย

ดานการกำหนดราคาและรูปแบบในการรับซื้อไฟฟา มีการกำหนดแนวทางการคำนวนราคารับซ้ือ

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ไฟฟาที่พิจารณาจากการไมกระทบตอโครงสรางคาไฟฟาเปนหลักสงผลใหราคารับซื้อไฟฟา สงผลให

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการลดลง ปจจัยดานการประชาสัมพันธโครงการ มีการประชาสัมพันธ

นอยและขาดการเนนย้ำเรื่องวัตถุประสงคของโครงการที่แทจริงถึงการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองเปนหลัก

และหากมีสวนท่ีเหลือจากการใชงาน สามารถลดคาไฟฟาลงไดปจจัยดานข้ันตอนการเขารวมโครงการ 

การมีขั้นตอนการเขารวมโครงการที่มีความยุงยากและมีคาใชจายสูง สงผลใหราคารวมทั้งหมดใน             

การติดตั้งและการเขารวมโครงการสูงขึ้น ปจจัยดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุน แมมี

หลายงานวิจัยที่ใหผลตรงกันวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีความคุมคา              

ในการลงทุน แตเม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขของการเขารวมโครงการและการคำนวนความคุมคาท่ีมุงเนน

การผลิตเพ่ือขายคืนในราคา 1.68 บาท นั้น สงผลโดยตรงตอการพิจารณาเขารวมโครงการ ปจจัยดาน

การขอจำกัดทางเทคนิค การกำหนดเงื่อนไขในการรับซื้อที่รอยละ 15 ของหมอแปลงไฟฟา สงผลตอ

การเขารวมโครงการเพียงเล็กนอย แตจะสงผลโดยตรงหากมีความสนใจในการเขารวมเพ่ิมมากข้ึน 

 

คำสำคัญ: โครงการโซลารภาคประชาชน ความคุมคาของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

 

1. บทนำ 
 

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่งเปน             

แผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศใหเพียงพอกับความตองการของคนในในประเทศ   

เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ไดมีการกำหนด

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ที่มุงเนนสงเสริมใหการผลิตและใชพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก ประกอบดวย ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตยทุ นลอยน้ำ

รวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ 

ภาครัฐจึงมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

โดยเฉพาะจากพลังานแสงอาทิตย ในป 2562 ไดมีโครงการรับซื้อไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบานที่อยูอาศัย ในปริมาณ 100 

เมกะวัตต เปนเวลา 10 ป ผานการไฟฟาฝายจำหนาย โดยเปนการติดตั้งเพื่อใชเองในครัวเรือน 

ทดแทนไฟฟาท่ีจะตองซ้ือจากการไฟฟาเปนหลัก สวนท่ีเหลือขายใหการไฟฟาได มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลุมเปาหมายเปนภาคครัวเรือน (ผูใชไฟฟาประเภทบานที่อยูอาศัย ติดตั้งนอยกวา 10 

เควีเอ หรือกำลังผลิตติดตั้งไมเกิน 10 กิโลวัตต) สามารถติดแผงโซลารบนหลังคาเพ่ือ

ผลิตกระแสไฟฟาใชเองเปนหลักและขายไฟฟาสวนท่ีเหลือจากการใชเขาสูระบบได 

2) ปริมาณรับซ้ือไมเกิน 100 เมกะวัตต โดยแบงเปนพ้ืนท่ีการไฟฟานครหลวง 30 เมกะวัตต 

และการไฟฟาสวนภูมิภาค 70 เมกะวัตต ในป 2562-2563 
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3) ราคารับซื้อไฟฟาสวนเกินในอัตราไมเกิน 1.68 บาท/หนวย ซึ่งเปนอัตราตนทุนการผลิต

ไฟฟาหนวยสุดทายระยะสั้น (Short Run Marginal Cost : SRMC) ตามขอมูลของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

4) กำหนดระยะเวลารับซ้ือไฟฟา 10 ป 

5) รับซ้ือไฟฟาดวยระบบ Net Billing คือ มีบิลซ้ือไฟฟาและบิลขายไฟฟา 

หลังจากที่โครงการดำเนินการครบตามกำหนดระยะเวลา 31 ธันวาคม 2562 แลวนั้น พบวา

มีผูมาลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อเขารวมโครงการโซลารภาคประชาชนรวม 1,472 รายคิดเปน

ปริมาณไฟฟาที่ยื่นเสนอขาย 7,970 กิโลวัตต แบงเปนการลงทะเบียนและยื่นเอกสารผาน การไฟฟา

นครหลวง จำนวน 731 รายคิดเปนปริมาณไฟฟา 3,732.7 กิโลวัตต และยื่นเอกสารผานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำนวน 741 รายคิดเปนปริมาณเสนอขายไฟ 4,231.4 กิโลวัตต โดยในจำนวนดังกลาวมี

การทำสัญญาซ้ือขายไฟฟารวมท้ังหมด 383 รายคิดเปนปริมาณไฟฟา 2,077.89 กิโลวัตต แบงเปน 

การศึกษาวิจัยคนควาอิสระเรื ่องปจจัยที่สงผลตอความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาค

ประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการโซลารภาค

ประชาชนและเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาคประชาชน โดยศึกษา

ปจจัยทางดานการกำหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัด การกำหนดราคาและรูปแบบในการรับซ้ือไฟฟา 

การประชาสัมพันธโครงการฯ ข้ันตอนในการเขารวมโครงการฯ ความไมคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ

ขอจำกัดทางเทคนิค โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยวิธีการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางที่ระบุบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ 4 กลุม จำนวน 23 คน 

ประกอบดวย ผูกำหนดและมีสวนเกี่ยวกับนโยบายและขอกำหนดของโครงการ 6 คน ผูดำเนินการ

ตามนโยบายของโครงการ 5 คน ผูรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 5 คน 

และประชาชน 7 คน และนำขอมูลที่ไดไปสรุปผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช

อธิบายขอมูลเบื้องตนท่ีไดทำการเก็บขอมูลมา 

ไฟฟานครหลวง 256 รายคิดเปน 1,407.94 กิโลวัตต การไฟฟาสวนภูมิภาคจำนวน 127 ราย

คิดเปน 669.94 กิโลวัตต ซึ ่งยังไมครบตามจำนวนเปาหมายที่ตั ้งไว  100 เมกะวัตต และดำเนิน

โครงการตอในป 2563 ผูวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความไมสำเร็จของโครงการ

โซลารภาคประชาชนเพื ่อนำผลการศึษาที ่ไดเปนแนวทางในการดำเนินการสงเสริมการเขารวม

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาใหเปนไปตามเปาหมาย 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการโซลารภาคประชาชน 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาคประชาชน 

 

3. วิธีการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งมีการคนควาขอมูลจาก เอกสาร บทความสื่อ หนังสือและงานวิจัยท่ี

เกี ่ยวของ เช น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP) ขอมูลผูผลิตไฟฟา

จากพลังงานทดแทน การไฟฟาสวนภูมิภาค (PPIM) และมติการประชุมคณะกรรมการบรหิารนโยบาย

พลังงาน ครั้งที่ 27/2561 กระทรวงพลังงานมาออกแบบแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นตามหลักวิชาการ 

และมีการตรวจสอบความเที ่ยงตรงและเชื่อถือได กอนนำมาเปนเครื ่องมือในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และ วิธีการ

สัมภาษณ (Interview) มีการกำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

ดานประชากร ศึกษาจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเก่ียวของกับโครงการโซลารภาคประชาชน โดย

แบงเปน 4 กลุม คือ  

1) ผูกำหนดและมีสวนเก่ียวกับนโยบายและขอกำหนดของโครงการ ไดแก กกพ. สนพ. และ

คณะกรรมการ คปพ. 

2) ผูดำเนินการตามนโยบายของโครงการ ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ 

3) ผูท่ีรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ไดแก ตัวแทนบริษัท 

4) ผูท่ีสามารถตัดสินใจเขารวมโครงการ ไดแก ประชาชน 

ดานขอมูล เปนการมุงเนนการศึกษาปจจัยความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาคประชาชน

จากปจจัยท่ีกำหนดไว 6 สวนหลัก คือ 

1) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากการกำหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัด 

2) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากการกำหนดราคาและรูปแบบในการรับซ้ือไฟฟา 

3) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากการประชาสัมพันธ 

4) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากข้ันตอนในการเขารวม 

5) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากความไมคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

6) ปจจัยความไมสำเร็จของโครงการฯจากขอจำกัดทางเทคนิค 
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ดานพื้นที่ เปนการศึกษาจากประชาชนในพื้นที่การใชไฟฟาของการไฟฟาเขต3ภาคเหนือ 

รับผิดชอบ จำนวน 6 จังหวัด ไดแก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ สิงหบุรี และ ลพบุรี 

ดานระยะเวลา เปนการศึกษาการเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้ง

บนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบานที่อยูอาศัย ขนาดติดตั้งไมเกิน 10 กิโลวัตต ในชวง 

พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563  

 

4. ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของในแตละกลุม พบวาโครงการโครงการรับซ้ือ

ไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภท

บานท่ีอยูอาศัย โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไมเกิน 10 กิโลวัตต หรือโครงการโซลารภาคประชาชน

นั้น มีหลายปจจัยที่สงผลใหจำนวนผูเขารวมโครงการต่ำกวาเปาหมายโดยแตละกลุมตัวอยางไดให

ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันตามประเด็นดังนี้ 

 การกำหนดคาเปาหมายของโครงการ ที่มีการกำหนดตามแผนพลังงานประเทศ PDP 2018 

และตามแผนอนุรักษพลังงาน AEDP นั้น ยังมีความไมเหมาะสม เพราะมีการกำหนดคาที่สูงเกิน            

ความเปนจริง ไมสอดคลองกับวิธีการและแผนงานกิจกรรมในการดำเนินโครงการ ซึ่งปจจุบันไดมี             

การเตรียมปรับลดคาเปาหมายของโครงการนี้ลง ใหมีความเหมาะสม แตไมกระทบตอแผนการอนุรักษ

พลังงานของประเทศ เพราะจะนำโควตาที่ลดลงไปเพิ่มในโครงการรับซื้อไฟฟาจากชุมชนที่ไดรับ              

ความสนใจมากกวา โดยหากการตั้งเปาหมายในระยะเวลา 10 ป เปนลักษณะ S-Curve คือในชวงแรก

ของโครงการยังมีการตั้งคาเปาหมายไมสูงมาก ใหสอดรับกับการรับรู การตัดสินใจของประชาชนใน

การเขารวมโครงการ ในชวงตอมาเม่ือโครงการเปนท่ีรับทราบและมีความสนใจจากประชาชนแลวจึงมี

การกำหนดเปาหมายที่สูงขึ ้น ในชวงทายของโครงการเมื่อมีการอิ่มตัวแลว จึงลดเปาหมายลงให

เหมาะสมกับสถานการณของการติดตั ้งและความสนใจของประชาชนที่จะเขารวมโครงการจะมี            

ความเหมาะสมมากกวา ในสวนการจัดสรรเปาหมายของการไฟฟาฝายจำหนายที่กำหนดจากพื้นท่ี 

การรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงที่ 70เมกะวัตตและ 30 เมกะวัตต 

ตามลำดับนั้น ไมไดสงผลตอความไมสำเร็จของโครงการแตอยางใด ไดมีการจัดสรรเพื่อเปนเปาหมาย

กอนและสามารถโอนยอดเปาหมายของแตการไฟฟาฝายจำหนายไดหากมีความตองการเพิ่มเติม

ภายหลัง 

การกำหนดราคารับซ้ือและรูปแบบการรับซ้ือ ดวยโครงการมีวัตถุประสงคใหทำการติดตั้งเพ่ือ

ผลิตและใชเองภายใน ทำใหมีการกำหนดราคารับซื้อไฟฟาเพียง 1.68 บาท ซึ่งมาจากการคำนวณ

ตนทุนการผลิตไฟฟาหนวยสุดทายระยะสั้น (Short Run Marginal Cost : SRMC) และเปนอัตรารับ

ซ้ือท่ีไมกระทบตอโครงสรางคาไฟฟา  มีระยะเวลาการรับซ้ือ 10 ป รูปแบบการรับซ้ือเปนแบบ Net Billing 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    746  

ท่ีมีระบบการรับซ้ือไฟฟาแยกออกจากการซ้ือไฟจากการไฟฟา ตรงตามรูปแบบการคิดรายได ภาษีซ้ือ

และภาษีขายตามระบบภาษีของทางสรรพากร ซ่ึงหลายกลุมใหความเห็นไปในทางเดียวกันวาราคารับ

ซื้อดังกลาวต่ำกวาที่คาดการณไวและควรมีราคาที่สูงกวานี้เพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขารวม

โครงการและมีผลตามเปาหมายท่ีกำหนด 

การประชาสัมพันธของโครงการ ที ่ดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟาฝาย

จำหนายซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดนั้น มีเพียงเล็กนอย โดยพบจากสื่อทีวี              

บางชองที่นำเสนอเพียงการรายงานขาวในวันเปดตัวโครงการเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอสำหรับการเขาถึง

ของกลุมผูที่สนใจในการติดตั้ง ในสวนรายละเอียดของโครงการที่ประชาสัมพันธนั้น ควรเพิ่มเติมถึง

การประชาสัมพันธเรื่องขอกำหนดรายละเอียดและขอจำกัดของโครงการ และเนนจุดประสงคหลัก

ของการดำเนินโครงการที่สามารถลดคาไฟฟาลงได มากกวาการติดตั้งเพื่อขายไฟ เพราะการคำนวณ

ความคุมคาที่แทจริงนั้นเปนการประหยัดจากราคาที่ลดลงของคาไฟฟามากกวารายไดจากการขาย

ไฟฟา แตหากการประชาสัมพันธไมไดแสดงถึงขอมูลที่ดีพอมีความไมชัดเจนไมไดเปรียบเทียบตัวเลข

ระหวางซื้อไฟจากการไฟฟาเทียบกับผลิตใชเองแตแสดงเพียงราคาขาย 1.68 บาทซึ่งทำใหประชาชน

รูสึกไมจูงใจในการติดตั้ง 

ขั้นตอนการเขารวมโครงการ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การเขารวมโครงการนั้นมี

ความยุงยากเรื่องเอกสารและกระบวนการยื่นเอกสารที่ตองเดินทางไปขอรับเอกสารการรับรองจาก

หนวยงานทั้ง หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และ กกพ. ในเขตพื้นที่ที ่ขออนุญาตเพื่อยื่นเอกสาร         

ผานระบบ PPIM ซึ่งเปนอุปสรรคในการเขารวมโครงการ หากตองการยื่นเอกสารและตองการติดตอ

สอบถามสถานะ การขออนุญาต ตองสื่อสารผานทางอีเมลเพียงชองทางเดียวเทานั้น ซึ่งมีขอเสนอให   

มีการจัดการจุดรับเอกสารในการขออนุญาตเพียงจุดเดียวแบบ One Stop Service และมีการสงตอ

เอกสารของท้ัง 3 หนวยงาน และมีการพิจารณาขอกำหนดดานกฎหมาย กฎระเบียบท่ีมีความผอนปรน

ในการเขารวมโครงการ 

ดานขอจำกัดดานเทคนิคตาง ๆ ดานระบบไฟฟาเปนขอจำกัดดานเทคนิคที่สงผลตอการ               

เขารวมโครงการของประชาชน โดยการกำหนดผูเขารวมโครงการตองเปนประเภท 1 (ผูอยูอาศัย) 

เทานั้น ซ่ึงมีความไมสอดคลองกับการใชไฟฟาของประชาชนเพราะเปนชวงที่ไมไดมีการใชไฟฟา              

เปนหลัก ไมตรงกับความตองการของประชาชน ซึ่งหากมีการพิจารณาขยายขอบเขตจากบานที่อยูอาศัย 

เพ่ิมเติมในสวนของ ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลางซ่ึงเปนลักษณะการใชไฟฟาในชวงกลางวันจะ

มีความเหมาะสมกวา ในสวนของพิกัดของหมอแปลงไฟฟาที่กำหนดใหสามารถผลิตไฟฟาไดไมเกิน

รอยละ15 ของหมอแปลง ซึ ่งผู ที ่จะเขารวมโครงการสามารถติดตั ้งแผงโซลารเซลลสูงสุดไดไม

เกิน 10 กิโลวัตตตอราย เปนขอจำกัดที่สงผลตอการเขารวม เพราะกลุมบานที่อยูอาศัยที่มีศักยภาพ   

ในการลงทุนติดตั้งจะอยูบริเวณเดียวกัน เพื่อลดการเสียโอกาสในการเขารวมโครงการจากปญหาดาน

เทคนิคนี้ 
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ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุน เมื่อศึกษาจากงานวิจัย และบทความที่เกี ่ยวของกับ                 

ความคุมคาพบวามีความคุมคาเมื่อดำเนินการผลิตเพื่อใชและลดคาไฟฟาลง แตการที่ผลิตเพื่อขายใน

ราคา 1.68 บาทนั้น มีความรูสึกไมคุมคา ถึงแมราคาอุปกรณที่ใชในการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟานั้นมี

คาใชจายลดลงจากอดีตจำนวนมาก แตหากรัฐบาลชวยเหลือในดานภาษีนำเขาอุปกรณตาง ๆ เพ่ือ

บริษัทจะไดจำหนายในราคาท่ีถูกลงได และมีมาตรการลดหยอนภาษีสำหรับผูท่ีเขารวมโครงการ จาก

การใชพลังงานสะอาด จะเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น คาใชจายในการขอ

อนุญาตคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีราคาสูงอันเนื่องมาจากเอกสารประกอบตาง ๆ ก็เปนอีกหนึ่งอุปสรรค

ที่ทำใหการเขารวมโครงการ และไดมีขอเสนอเรื่องการลงทุนติดตั้งโดยการวางเงินกอนและไดรับเงิน

ผลตอบแทนแบบผอนอาจจะทำใหประชาชนมีความไมมั่นใจรูสึกเสี่ยงกับเงินลงทุนที่ตองจายไปกอน

แตหากมีวิธีการลดความเสี่ยงดวยการ Third party มาลงทุนใหและเห็นผลคา saving จริงแบบนี้

นาจะจงใจใหเกิดการติดตั้งเพิ่มมากขึ้นและแนะนำวาการไฟฟาฝายจำหนายทั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค

และการไฟฟานครหลวงเปนผูลงทุนเองเพราะจะไดดูแลระบบและทำการบำรุงรักาแบบตอเนื่องและ

ครบวงจรซ่ึงแบบนี้ก็จะเกิดผลดีท้ังสองฝายท้ังในสวนของลูกคาและการไฟฟาฝายจำหนายเอง 
 

ปจจัยท่ีสงผล ผูกำหนดนโยบาย กฟภ. บริษัทฯ ประชาชน 

การกำหนดคาเปาหมาย

และตัวชี้วัด 

คาเปาหมายสูง

เกินไป 

- - - 

การกำหนดราคา 

และรูปแบบในการรับซ้ือ

ไฟฟา 

ราคา ไมเหมาะสม 

ระยะเวลาและ

รูปแบบเหมาะสม 

ราคาไมเหมาะสม ราคาไมเหมาะสม ราคาไมเหมาะสม 

การประชาสัมพันธ เพียงพอแตไมตรง

ประเด็น 

เพียงพอ นอยเกินไป นอยเกินไป 

ขั้นตอนในการเขารวม ยุงยาก ยุงยาก ยุงยาก 

คาใชจายสูง 

ยุงยาก 

คาใชจายสูง 

ความไมคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร 

- - ไมคุมคา ไมคุมคา 

ขอจำกัดทางเทคนิค - สงผลเล็กนอย สงผลเล็กนอย สงผลเล็กนอย 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาความไมสำเร็จของโครงการโซลารภาคประชาชนพบวามีผลจาก ปจจัยดานการกำหนด

เปาหมายของโครงการนั้น มีการตั้งเปาหมายไมสอดคลองกับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการและ

กลุมเปาหมายของโครงการที่เปนเฉพาะบานท่ีอยูอาศัยเพียงเทานั้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับผูที ่มี

ศักยภาพพรอมติดตั้งและอยูบานกลางวัน สวนใหญเปนผูเกษียณอายุ  
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 ปจจัยดานการกำหนดราคาและรูปแบบในการรับซื้อไฟฟา มีการกำหนดแนวทางการคำนวน

ราคารับซื้อไฟฟาที่พิจารณาจากการไมกระทบตอโครงสรางคาไฟฟาเปนหลัก โดยราคารับซื้อไฟฟา

สวนเกินในอัตราไมเกิน 1.68 บาท/หนวย ซึ่งเปนอัตราตนทุนการผลิตไฟฟาหนวยสุดทายระยะสั้น 

(Short Run Marginal Cost : SRMC) ทำใหใหราคารับซื้อไฟฟามีความแตกตางจากโครงการรับซ้ือ

ไฟฟาเม่ือป 2558 มาก สงผลใหแรงจูงใจในการเขารวมโครงการลดลง 

ปจจัยดานการประชาสัมพันธโครงการ มีการประชาสัมพันธนอยและขาดการเนนย้ำเรื ่อง

วัตถุประสงคของโครงการที่แทจริงถึงการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองเปนหลักและหากมีสวนที่เหลือจากการ

ใชงาน สามารถลดคาไฟฟาลงได 

ปจจัยดานขั้นตอนการเขารวมโครงการ การมีขั้นตอนการเขารวมโครงการที่มีความยุงยาก

และมีคาใชจายสูง สงผลใหราคารวมท้ังหมดในการติดตั้งและการเขารวมโครงการสูงข้ึน 

ปจจัยดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุน แมมีหลายงานวิจัยที่ใหผลตรงกันวา 

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีความคุมคาในการลงทุน แตเมื่อพิจารณาจาก

เงื่อนไขของการเขารวมโครงการและการคำนวนความคุมคาที่มุงเนนการผลิตเพื่อขายคืนในราคา   

1.68 บาท นั้น สงผลโดยตรงตอการพิจารณาเขารวมโครงการ 

ปจจัยดานการขอจำกัดทางเทคนิค การกำหนดเง่ือนไขในการรับซ้ือท่ีรอยละ 15 ของหมอแปลง

ไฟฟา สงผลตอการเขารวมโครงการเพียงเล็กนอย แตจะสงผลโดยตรงหากมีความสนใจในการเขารวม

เพ่ิมมากข้ึน 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการสงเสริมใหโครงการโซลารภาคประชาชน

ประสบความสำเร็จ ไดดังนี้ 

1) การกำหนดเปาหมายของโครงการ ควรกำหนดคาเปาหมายใหมีความสอดคลองกับ

วิธีการและรายละเอียดของกิจกรรมโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณของการติดตั้งและความสนใจ

ของประชาชนท่ีจะเขารวมโครงการ 

2) การกำหนดนโยบายราคารับซื้อและรูปแบบการรับซื้อ ควรพิจารณาวิธีการกำหนดราคา

ที่สูงขึ้นเพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขารวมโครงการและมีผลตามเปาหมายที่กำหนด ดวยวิธีการ

พิจารณาตนทุนการผลิตในแตละชวงเวลา และแตละเชื้อเพลิงของตนทุนในชวงเวลาที่ผลิตกระแสไฟฟา  

เปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยเทียบกับการที่ตองรับซื้อไฟฟาในชวงเวลา

เดียวกันจากเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ 
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3) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเรื่องขอกำหนดรายละเอียดและขอจำกัดตาง ๆ ของโครงการ 

และเนนย้ำถึงวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการสนับสนุนใหเปนแบบProsumer คือเปนทั้งผูผลิต

และผูใชผลิตเพื่อใชเอง และแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของการลดลงของคาไฟฟาที่ตองซื้อจากการ

ไฟฟา 

4) ควรจะมีการอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารเขารวมโครงการและเอกสารการขอ

อนุญาตแบบจุดเดียว One Stop Service  ของทั้ง 3 หนวยงานคือ องคการบริหารปกครองสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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การทำงานจากบาน (Work from home) ชวงโควิด-19 กับ

ประสิทธิผลขององคการ:ศึกษากรณีสำนักงานสายการแพทย 

โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย 
 

 

ศุภพร  เครือคุณ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยการทำงานจากบาน (Work from home) ชวงโควิด-19 กับประสิทธิผลของ

องคการ:ศึกษากรณีสำนักงานสายการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย เปนการวิจัย           

เชิงคุณภาพ ใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผลการศึกษา พบวา 1) มิติดานบุคลากร 

สามารถสรางความสมดุลทั้งเรื ่องงานและเรื่องสวนตัว 2) มิติดานลักษณะงาน มีสมาธิในการทำงาน              

ไมมีงานแทรก 3) มิติดานเทคโนโลยี มีความพรอมในเรื ่องอุปกรณและเทคโนโลยี ขอจำกัด พบวา                     

บางรายสภาพครอบครัวไมเอื้อตอการทำงานจากบาน สัญญาณอินเทอรเน็ตชามีผลตอการเชื่อมตอ

ระบบ VPN (Virtual Private Network) อุปสรรคจากนโยบายทำงานจากบานขององคการ พบวา 

สวนใหญมีลักษณะเปนงานเอกสารและงานใหบริการบุคลากรแพทย ไมสามารถทำงานจากบานได

ทั้งหมด จึงปรับกระบวนการทำงาน 1) วางแผนภาระงานลวงหนา 2) สลับทีมทำงานจากบานและท่ี

สำนักงาน 3) รายงานผลการทำงานรายวัน จากการปรับกระบวนการทำใหหัวหนางานสามารถ

ควบคุมการทำงานจากบานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพเสมือนทำงานท่ีสำนักงาน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ การเสริมมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

(Cybersecurity) และนโยบายการทำงานจากบานท่ีกำหนดการวัดผลและความคาดหวังใหชัดเจน  
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Abstract 
 

The purposes of the research were to study Work from home with Covid-19. 

On the effectiveness of the organization: study the case of the medical office Siriraj 

Piyamaharajkarun Hospital It is a qualitative research. Using an In-Depth Interview 

method, the study found that 1) Personnel dimension Able to balance both work and 

personal matters, No insert job 2) Dimension of work characteristics Concentrate on 

work 3) Technology dimensions Availability of equipment and technology, and some 

limitations found that the family situation is not conducive to working from home. 

Slow internet signal affects VPN (Virtual Private Network) connections. Obstacles from 

the organization's work from home policy were found to be mostly paperwork and 

medical personnel services. Can't work from home at all Therefore adjust the working 

process 

 Suggestions from this research Enhancing cyber security measures (Cybersecurity) 

and work from home policies that clearly define measures and expectations. 
 

Keywords: Work from home 
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1. บทนำ 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไวรัสอุบัติใหมที่พบวามีการระบาดตั้งแต

เดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานครั้งแรกท่ีมลฑลหูเปย สาธารรณรัฐประชาชนจีน เชื้อไวรัส COVID-19 

สามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เชน น้ำมูก 

น้ำลายคน ผูติดเชื้อจะมีอาการหลายแบบตั้งแตติดเชื้อไมมีอาการ อาการเล็กนอยคลายเปนไขหวัด 

อาการปานกลางเปนปอดอักเสบ และอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต ดวยสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแพรอยางรวดเร็วและกวางขวางไปหลายประเทศท่ัวโลกซ่ึงมีผูติดเชื้อ

และเสียชีวิตเปนจำนวนมาก องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดของโรคดังกลาวเปนภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public health emergency of international concern 

(PHEIC)) เมื ่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สำหรับประเทศไทย ไดมีมาตรการเฝาระวัง ปองกันและ

ควบคุมโรคตั้งแตเริ ่มพบการแพรระบาดในประเทศจีน ตรวจพบผูปวยรายแรกเปนผูเดินทางจาก

ประเทศจีนในวันที่ 8 มกราคม 2563 ไดรับการตรวจยืนยันผลและแถลงการณในวันที่ 14  มกราคม 

2563 ผู ปวยชวงแรกเปนผู เดินทางจากพื้นที ่เสี ่ยงการขยายพื้นที ่ระบาดในตางประเทศเกิดข้ึน               

อยางตอเนื่อง ประกอบกับผูติดเชื้อจากการเดินทางไปยังพื้นท่ีระบาดอาจมีอาการเล็กนอยทำใหไมมี

การตรวจหาการติดเชื้อ การพบผูปวยกลุมถัดมา คือ ผูประกอบอาชีพสัมผัสกับนักทองเที่ยว จากนั้น

พบการติดเชื้อในกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยมไปกินดื่ม การระบาดท่ีเปนกลุมกอนใหญ คือ การรระบาดใน

สนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดำเนิน ซ่ึงทำใหมีผูติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนตองมี

ประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

เปนโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 และ

ตอมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีไดประกาศฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไดประกาศขอกำหนดตาม

ความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 

เพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใหปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะ          

หางทางสังคม (social distancing) ไมอยูรวมกันหนาแนน ลดการไปสถานที่สาธารณะ ลดกิจกรรมท่ี

มีคนหนาแนน ซึ ่งชวยลดอัตราการแพรเชื ้อโรค ที ่ไมอาจควบคุมหรือคัดกรองโรคโควิด-19 ได              

อยางทั่วถึง สงผลกระทบใหองคการทั้งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวเขาสูความปรกติใหม (New 

normal) นั่นคือ การทำงานจากบาน (Work from home) ซึ่งพนักงานในองคการอาจมีความเสี่ยง

ติดเชื ้อโควิด-19 ในระหวางการเดินทางผานระบบขนสงสาธารณะ หรือ การทำงานในยานที ่มี

คนทำงานสัญจรไปมาหนาแนน การทำงานจากบาน (Work from home) จึงเขามาตอบโจทย            

ความเปลี่ยนแปลงที่ตองปรับตัวตามสถานการณวิกฤติดังกลาว โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย 

ไดมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากบาน(Work from home) โดยเฉพาะในสวนของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการที่สามารถทำงานจากบานได สำนักงานสายการแพทย จึงไดปฏิบัติตามนโยบายและได
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มอบหมายใหแตละกลุมงานทำงานจากบาน (Work from home) ตั้งแตเดือนวันที่ 18 มีนาคม จนถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2563    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: โครงสรางสำนักงานสายการแพทย 
 

ตารางท่ี 1: หนาท่ีความรับผิดชอบแตละกลุมงาน 

 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือศึกษาขอดีและขอจำกัดการทำงานจากบาน (Work from home) ของหนวยงาน 

2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการทำงานจากบาน (Work from home) ของหนวยงาน 

2.3 เพ่ือเสนอแนะมาตรการสงเสริมการทำงานจากบาน 

กลุมงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

กลุมงานเลขานุการ มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานดานสารบรรณและธุรการ 

งานดานเลขานุการใหกับรองผูอํานวยการฝายการแพทย ติดตอ 

นัดหมาย การประชุมการประสานงาน และอํานวยความสะดวก 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กลุมงานบริหารบุคลากรแพทย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสรรหาแพทย จัดตาราง

เวร คาตอบแทน สวัสดิการ  

กลุมงานพัฒนาบุคลากรแพทย มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการจัดทำแผนอบรมและ

พัฒนาบุคลากรแพทยตามมาตรฐาน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแพทย บริหารความเสี่ยงเก่ียวกับแพทย 
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3. คำถามการวิจัย 
 

3.1 การทำงานจากบาน (Work from home) มีขอดีและขอจำกัดอยางไร  

3.2 อุปสรรคจากนโยบายการทำงานจากบาน (Work from home) หนวยงานมีการปรับ

กระบวนการทำงานอยางไร เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ 

3.3 แนวทางสงเสริมการทำงานจากบาน (Work from home) 

 

4. วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานจากบาน 

Nilles (1998; อางถึงใน มนัสนันท ศรีนาคาร และพิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2555) ไดให

ความหมายของการทำงานจากบาน วาเปนการจัดการการทำงานที่ยืดหยุน ซึ่งสามารถใหพนักงาน

ทำงานจากที่บานไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication 

Technologies : ICTs) ซึ่งลักษณะสำคัญของการทำงานในรูปแบบนี้คือการเคลื่อนยายตัวงานไปสู

ผูปฏิบัติงานแทนการเคลื่อนยายผูปฏิบัติงานไปสูตัวงานเหมือนในอดีต สวน Telecommunication 

หมายถึง การปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเปนบางครั้งบางคราว เพ่ือขจัดความเครียดตอการทำงาน

ในรูปแบบเดิม (การทำงานในสำนักงาน) ซึ่งใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บาน จากสถานที่ท่ี

ใกลกับลูกคา จากศูนยการทำงานระยะไกล ได 1 วันหรือมากกวานั้นตอ 1 สัปดาห 

Bailey and Kurland (1999) ไดใหความหมายของการทำงานจากบาน (Teleworking) วา

เปนการทำงานไดในทุกที่ทุกเวลา สามารถแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ การทำงานจากบาน (home-

based), การทำงานจากสำนักงานดาวเทียม (satellite office), การทำงานจากศูนยทำงานละแวกบาน 

(neighborhood work center), การทำงานจากอุปกรณสื่อสาร (mobile)  

Verbeke et al., (2008) กลาวถึงการทำงานจากบาน (Telework) วาเปนคำแทนของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการทำงานจากบานที่ไดรับคาจาง             

(paid work from home) การทำงานจากสำนักงานดาวเทียม (satellite office) จากศูนยทำงาน

ระยะไกล (telework centre) หรือสถานที่ทำงานอื่นนอกเหนือจากสำนักงานปกติ เปนเวลาอยาง

นอย 1 วันตอสัปดาห 

Pearce (2009) การทำงานจากบาน (Telecommuting) หมายถึง ระบบซ่ึงสามารถใหพนักงาน

ทำงานปกติ โดยมอบหมายหนาท่ีอยางเปนทางการใหสามารถทำงานท่ีบานหรือท่ีทำงานอ่ืนตามพ้ืนท่ี

ท่ีสะดวกตอท่ีอยูอาศัยของพนักงาน 
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Kugelmass (1995) การทำงานจากบาน (Flexiplace) หมายถึง การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

แตไมเปลี่ยนเวลาการทำงาน ใหพนักงานทำงานอยูในขอบเขตของคูมือสหภาพแรงงาน โดยสามารถ

ทำงานจากบาน หรือจากสถานที่อื่นที่อยูไกลออกไปจากสำนักงานโดยเปนที่ ๆ ไดรับการเห็นชอบ 

จากบริษัทโดยสามารถทำงานจากสถานท่ีเหลานี้ไดตลอดหรืออาจทำแคบางวันตอสัปดาห 

Kugelmass (1995) การทำงานจากบาน (Telecommuting) หมายถึง การทำงานที่ประกอบ

ไปดวย การทำงานยืดหยุนดานเวลา (Flexitime) การทำงานยืดหยุนดานสถานที่ (Flexiplace) และ

การใชการสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส (electronic communication) ซึ่งเปนการเคลื่อนยายการ

ทำงานจากสำนักงานไปสูท่ีบาน โดยใชการสื่อสารทางไกล 

James and Hopkinson (2006) การทำงานจากบาน (E-working) หมายถึง การทำงานท่ี

หลากหลายสถานที่ เปนการทำงานโดยอาศัยการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการ

ทำงานอยางเหมาะสม 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (อางถึงใน ชาลิณีฐิติ โชติพณิชย, 2555) สำนักงานเสมือน (Virtual Office) 

คือ การท่ีบุคลากรของกิจการ ไมจำเปนตองเขามาทำงานสำนักงานเปนประจำทุกวัน ทำใหพนักงาน

สามารถทำงานที่ใดก็ไดและเชื่อมโยงการประสานงานเขามาดวยกันผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีจำกัดมาก 

4.2 ทัศนคติท่ีมีตอระบบการทำงานจากบาน (Attitudes toward telework) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ที่นำเสนอโดย Ajzen 

ในป 1985 ทัศนคติตอพฤติกรรมการใช หมายถึง การที ่บุคคลประเมินผลของความตั ้งใจแสดง

พฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลของการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) 

กลาวคือ หากบุคคลนั ้นมีความเชื ่อวาการแสดงพฤติกรรมนั ้นแลวจะไดร ับผลตอบรับทางบวก               

บุคคลนั ้นก็จะมีแนวโนมที ่จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมนั ้น ในทางตรงกันขามหากบุคคลนั้นมี                

ความเชื ่อวา ถาแสดงพฤติกรรมนั ้นแลวจะไดรับผลทางลบ ก็จะมีแนวโนมที ่มีทัศนคติไมดีตอ 

พฤติกรรมนั้น (Attitude Toward the behavior) ซึ ่งเมื ่อเกิดทัศนคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิด

เจตนาหรือตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Intention) ซึ่งในการศึกษาการทำงานทางไกล พบวาความเชื่อ

หรือปจจัยที่สงผลตอทัศนคติตอการทำงานทางไกลนั้นมาจากปจจัยหลัก 3 ประการคือการรับรู

ประโยชน (Perceived usefulness) และการรับรู ถึงความงายในการใช (Perceived of ease of 

use) และความเขากันได (Compatibility) (Clark II, 1998) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) การรับรูถึงประโยชนการใชงาน (Perceived usefulness) เปนการรับรูของบุคคลวา 

ระบบนั้นจะชวยทำใหผลการปฏิบัติงานของเขาดีข้ึน (Davis et al., 1989) ในระดับพนักงานหมายถึง

การทำงานทางไกลจะสงผลใหงานหรือกิจกรรมประจำวันของเขาประสบความสำเร็จ ในระดับของ

หัวหนางาน หมายถึง การทำงานทางไกลชวยใหเขาสามารถควบคุมลูกนองได (Clark,1998) เชน            

การกระจายการทำงานไปยังภูมิภาคหรือสถานที่ตาง ๆ ได (Daniel, 2001) โดยมีการศึกษาพบวา 
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หากหัวหนางานและพนักงานมีการรับรูถึงประโยชนในการทำงานทางไกล หัวหนางานและพนักงาน

นั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการทำงานทางไกล และสงผลใหเกิดความตั้งใจใชการทำงานทางไกลดวย 

(Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) และยังพบวาการฝกอบรมหัวหนางาน

เกี่ยวกับประโยชนของการทำงานทางไกลมีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการทำงานทางไกล   

ในองคการ (Igbaria and Guimaraes, 1999) และหากพนักงานมีความคาดหวังวาการทำงานทางไกล

ทำใหเกิดผลการปฏิบัติงานดีขึ ้น จะสงผลใหพนักงานมีความตั้งใจใชการทำงานทางไกลมากข้ึน 

(Desanctis, 1984) แตหากพนักงานรับรู ว าการทำงานทางไกลมีผลเสียตอตนเอง เชน รู สึกถึง               

ความโดดเดี่ยวทางสังคม ก็จะสงผลทางลบตอการตั้งใจใชระบบการทำงานทางไกล 

 2) การรับรูถึงความงายในการใช (Perceived ease of use) ระดับความคิดเห็นของแตละ

บุคคลที่คาดหวังตอการใชระบบวาจะมีการใชงานที่งาย ไมซับซอน ไมตองใชความพยายามในการทำ

ความเขาใจมาก เปนปจจัยที่บงชี ้วาการทำงานทางไกลนั ้นอำนวยความสะดวกตอผูใชหรือไมมี

การศึกษาพบวา หากหัวหนางานและพนักงานมีการรับรูถึงความงายในการใชในการทำงานทางไกล   

ในองคการ หัวหนางานและพนักงานนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการทำงานทางไกล และสงผลใหเกิด

ความตั ้งใจใชการทำงานทางไกลดวย (Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) 

ในทางตรงกันขาม หัวหนางานจะไมเต็มใจยอมรับการทำงานทางไกลหากเขาเห็นถึงความยุงยากใน

การใชการทำงานทางไกลขององคการ เชน ขาดทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือรับรูวา           

การทำงานทางไกลสงผลทางลบตอวัฒนธรรมองคการ (Chapman et al., 1995; Daniels et al  

2001; IIlegems et al., 2001) 

 3) ความเขากันในการใช (Compatibility) เปนปจจัยที่วัดการรับรูในความเหมาะสมของ   

การทำงานทางไกล วายืดหยุนสอดคลองหรือเขากันไดกับผูใชงานในดานตาง ๆ หรือไม เชน ดาน

คานิยม ประสบการณในอดีต หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเขากับตนเองได ผูรับจะรูสึกม่ันใจ รูสึกวา

ไมเสี่ยง และสงผลใหนวัตกรรมมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งปจจัยนี้จะสงผลตอทัศนคติที่มีตอการใช              

การทำงานทางไกล (Clark, 1998) ดวยรูปแบบการทำงานทางไกล จึงไมใชทุกคนท่ีสามารถใชระบบนี้

ได มีการสำรวจพบวา โอกาสในการทำงานทางไกลของพนักงานจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับปจจัย

ลักษณะงาน (Job Characteristics) วาเหมาะสมกับการทำงานทางไกลหรือไม จากสถิติการทำงาน

ทางไกลบงชี้วาไมคอยพบการทำงานทางไกลในลักษณะงานที่เกี่ยวกับประเภทงานการผลิต แตจะ             

พบมากในการงานประเภทบริการ และงานเกี่ยวกับการใชขอมูลเปนพื้นฐาน (Huws et al., 1990; 

Empirica, 2000; McGrath and Houlihan, 1998) และการทำงานทางไกลยังเหมาะสมกับงาน

ประเภทที่ไมใชงานกิจวัตรประจำวันซึ่งเปนงานที่ตองการสมาธิ และเปนงานของพนักงานที่ตองใช

ความรู พวกที่ทำงานเปนมืออาชีพ เชน พนักงานออกแบบสินคา นักวิศวกรที่ออกแบบซอฟทแวร

ผู บริหารระดับสูง และที ่ปรึกษาทางการเง ิน (Baruch, 2000; Be´langer, 1999; Gillespie et 

al.,1995; Haddon and Brynin, 2005) 
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  สรุปไดวาระบบการทำงานจากบานท่ีประสบความสำเร็จ ตองไดรับการสนับสนุนจาก  

หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และที่บาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งดานทรัพยากรและเทคโนโลยี 

เปนปจจัยสำคัญท่ีใชในการติดตอสื่อสารหรือรับสงขอมูลระหวางกันกับผูท่ีเก่ียวของในการทำงาน 

 4.3 แนวความคิด ทฤษฎปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค (อางถึงใน ธานินทร สุทธิกุญชร, 2543, หนา 10) ไดเสนอแนวคิดใน             

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบราชการของตางประเทศ

ท่ีไดรับการยอมรับวาประสบความสำเร็จไดดังนี้ 

             1. ตองกำหนดแนวทางและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน หมายถึง การทำงานท่ี

มีประสิทธิผลยึดถือผลสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (results) เปนหลักในการดำเนินงานโดยมุงท่ี

ผลลัพธ (outcome) โดยมีการประเมินผล และวัดผลสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมสามารถตอบสนอง

และสรางความพึงพอใจแกลูกคาผูมารับบริการ ปรับปรุงโครงสราง และระบบงานเพื่อยุบเลิกงานท่ี

ซ้ำซอน โดยสรางสรรคกระบวนการ ทำงานใหม ลดขนาดกำลังคน เพื่อลดคาใชจายขององคกรดาน

บุคคลากร มีการกระจาย อำนาจการตัดสินใจจากระดับบนสูระดับเจาหนาท่ี 

             2. ระบบการบริหารงานที่จะยึดผลสำเร็จของงาน และผลลัพธขององคการเปนหลักสำคัญ

ในการดำเนินการรวมท้ังใชมาตรการจูงใจและใหรางวัลตอบแทนแกองคการท่ีประสบความสำเร็จ 

             ผูวิจัยสรุปไดวา การทำงานใหมีประสิทธิภาพไดนั้นตองมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน 

กระบวนการการบริหาร (process) ทีมงานหรือกลุมทำงานที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลและ

วัดผลสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม  

 4.4 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ (Organizational Effectiveness) 

ประสิทธิผลมีความสำคัญอยางยิ่งในทางการบริหารองคการ เพราะเปนตัวชี้วัดวาการบริหาร

องคการประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด และยังเปนปจจัยบงชี้ประการหนึ่งถึงความสำเร็จของผูนำ

องคการที ่แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ภาวะผูนำ และความรับผิดชอบของผู นำองคการใน             

การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนหรือคุณคาสูงตอองคการ (Jones, 2002) 

ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย 4 

ประการ (อรุณ รักธรรม, 2525:12) คือ 

1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration) 

2) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) 

3) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social Relevance) 

4) ผลผลิตขององคการ (Productivity) 

สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลลัพธหรือความสำเร็จขององคการในการดำเนินการใด ๆ     

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีองคการตั้งเปาหมายไว  
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 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

James and Hopkinson (2006) ไดทำการวิจัยผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ของการทำงานโดยใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (e-working) โดยศึกษากลุ มตัวอยางจำนวน                   

5,000 คน ในบริษัท BT ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญของประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาพนักงาน             

สวนใหญมีความพึงพอใจตอการทำงานทางไกล เพราะสามารถทำใหพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สามารถลดแรงกดดันทางสังคม และยังชวยลดคาใชจายตาง ๆ อีกดวย เชน คาเดินทาง พนักงานยังมี            

ขวัญกำลังใจในการทำงานดีขึ้น จำนวนพนักงานขาดงานลดนอยลง ซึ่งสงผลใหการดำเนินงานตาง ๆ 

ของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยพนักงานมีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งเปน              

การวัดทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณของงาน พนักงานมีความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

และมีระดับความผูกพัน (Commitment) ตอองคการสูงขึ้น (Baruch, 2000; Morgan, 2004) และ

ชวยลดคาใชจายของบริษัท เชน คาไฟ คาเชาที่ สงผลใหบริษัทมีกำไรสูงขึ้น สวนผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมพบวา ชวยลดการใชเชื้อเพลิงจากการเดินทางของพนักงาน และชวยลดมลพิษทางอากาศ 

อีกทั้ง Harker and Mac Donell (2012) ไดทำการศึกษาของการทำงานทางไกลวามีประสิทธิภาพ

สำหรับองคการหรือไม โดยทำการวิเคราะหแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด 65 งานพบวา

การทำงานจากบานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธองคการ โดยการทำงานจากบานทำใหผลผลิต

เพิ่มสูงขึ้น การรักษาพนักงาน ทำใหพนักงานผูกพันตอองคการ และพัฒนาผลการดำเนินงานของ

องคการนอกจากจะมีการศึกษาถึงผลประโยชนหรือผลกระทบเชิงบวกของการทำงานจากบานแลวยัง

มีการศึกษาถึงผลเสียดวย เชน การศึกษาของ Mann & Holdsworth (2003) พบวา ผู ที ่ทำงาน

ทางไกลมีความเครียดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ทำงานจากสำนักงานปกติแตในขณะเดียวกันก็มี

ความรูสึกโดดเดี่ยวดวย ซึ่งผูท่ีทำงานทางไกลกลุมนี้จะมีประสบการณอารมณฉุนเฉียวและมีอารมณ

เชิงลบ เชน รูสึกกังวล ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการโดดเดี่ยวจากสังคมและไมสามารถแบงปนปญหา

ของตนเองกับเพ่ือนรวมงานได  

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู, เมธาวี รัชตวิจิน (2563) ไดสำรวจและศึกษาผลกระทบของการทำงาน

ท่ีบาน (Work from home) ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอารไอ โดยศึกษาในระหวางวันท่ี              

24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เปนชวงเวลาประมาณ 1 เดือน นับตั้งแตทีดีอารไอเริ่มมีนโยบาย

ใหพนักงานทำงานที่บานไดตั้งแตกลางเดือนมีนาคม 2563 โดยมีจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  

97 คน คิดเปนรอยละ 71 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ผลการศึกษาพบวา การทำงานที่บานมีผลดี   

ท้ังตอองคกรและพนักงาน ท้ังดานคาใชจายโดยตรงท่ีลดลง เวลาท่ีประหยัดไดจากการเดินทางท่ีลดลง 

และผลิตภาพในการทำงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยประโยชนสวนใหญเกือบท้ังหมดตกอยูกับพนักงาน ในรูปของ

เวลาในการเดินทางที่ประหยัดได ซึ่งทำใหพนักงานมีเวลาในการทำกิจกรรมตามที่ตองการเพิ่มข้ึน 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
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บริษัท SGC 2563 ถอดบทเรียนของการทำงานจากที่บาน (Work from home) เพื่อพัฒนา

สู Hybrid workplace เปนการทำงานรูปแบบใหมที่มีความยืดหยุน ใหพนักงานสามารถปรับตัวเขา

กับบริบทใหม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการติดตอสื่อสาร ทั้งการทำงานที่สำนักงานหรือโรงงาน 

(Work on site) การทำงานที่ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ซึ่งหากมีกรณีเรงดวน ก็

สามารถเดินทางเขามาท่ีสำนักงานหรือโรงงานได และการทำงานผานระบบออนไลนท่ีบริษัทจัดเตรียม

ให (Work from anywhere) ซึ่งจากการประเมินที่ผานมาพบวา ประสิทธิภาพของการทำงานจากท่ี

บานดีกวาการทำงานท่ีสำนักงานในบางดาน เชน การใชเวลาในการประชุมโดยเฉลี่ยนอยลง เพราะทุก

คนเขาประชุมตรงเวลาและจบการประชุมไดเร็วขึ้น แตสามารถเพิ่มความถี่ในการประชุมตอวันได

เพ่ิมข้ึน SCG จึงมองวา New Normal ของการทำงานเชนนี้ยังสามารถคงไวได 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษา ในแงความสัมพันธดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีจะใหองคการประสบความสำเร็จจากการทำงานจากบาน (Work from home) 

 

5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การทำงานจากบาน (Work from home) ชวงโควิด-19 กับประสิทธิผล

ขององคการ: ศึกษากรณี สำนักงานสายการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

มากำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำงานจากบาน (Work from home) 

1. มิติดานบุคลากร 

2. มิติดานลักษณะงาน 

3. มิติดานเทคโนโลย ี

 

  

ประสิทธิผลการทำงานจากบาน 

1. ความสามารถในการผลิตงาน 

2. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

3. ความพึงพอใจของบุคลากร 

 

 

 

 

การปรับกระบวนการทำงานจากบาน (Work 

from home) 

1. วางแผนการดำเนินงาน 

2. ข้ันตอนการทำงาน 

3. การประเมินผลการทำงาน 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดการวิจยั 
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กลุมตัวอยางของงานวิจัย โดยคัดเลือกท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ท่ีเก่ียวของ

กับพ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษามากท่ีสุด ดังนี้ 

ศึกษาพนักงาน 3 กลุมงานของสำนักงานสายการแพทย ไดแก กลุมงานเลขานุการ จำนวน           

2 คน กลุมงานบรหิารบคุลากรแพทย จำนวน 4 คน กลุมงานพัฒนาบุคลากรแพทย  จำนวน 4 คน  

ผูบริหารสำนักงานสายการแพทย ไดแก ผูจัดการฝาย ผูจัดการแตละกลุมงาน จำนวน 2 คน 

โดยเลือกผูใหขอมูลสําคัญในการออกนโยบายใหทำงานจากบาน 

แพทยผูปฏิบัติงาน ไดแก แพทยประจำ จำนวน 2 คน โดยเลือกผูใหขอมูลสำคัญในการติดตอ

ประสานงานกับสำนักงานสายการแพทย 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดใชสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการและข้ันตอนในการทำงานจากบาน ปญหาและอุปสรรคในการทำงานจาก

บาน จากหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเด็นตาง ๆ โดยปราศจากอคติของผูศึกษา  

การวิเคราะหและการนำเสนอขอมูล ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดคนควาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เชน จากแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสาร (Document Data) โดยศึกษาคนควาผลงานวิจัย 

วิทยานิพนธ บทความในวารสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงานจากบาน ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ท่ี

เกี ่ยวของเพื ่อนำมาใชประกอบการศึกษาใหมีความสมบูรณ มาพิจารณารวมกับขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายจากสำนักงานสายการแพทย 

และการสังเกตการณของผูวิจัยมาศึกษาและวิเคราะหตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ

การเขียนกรณีศึกษา ประกอบกับประสบการณจากการสังเกตการณของผู ว ิจ ัย และนำเสนอ

ผลการวิจัยดวยวิธีการเชิงบรรยาย 

 

6. ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง

สามารถสรุปเปนผลการศึกษาได ดังนี้ 

ตอบคำถามการวิจัยขอ 1 การทำงานจากบาน (Work from home) มีขอดีและขอจำกัด

อยางไร กลุมตัวอยางท่ีทำการสัมภาษณและการสังเกตจากการรวบรวมขอมูลผูวิจัยศึกษา พบวา  

 สรุปผลการวิจัยขอดีของการทำงานจากบาน (Work from home) มี 3 มิติ ไดแก  

1) มิติดานบุคลากร สามารถสรางความสมดุลท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัวไดดีข้ึน  

2) มิติดานลักษณะงาน มีสมาธิในการทำงาน ไมมีงานแทรก ทำใหงานผิดพลาดลดลง  

3) มิติดานเทคโนโลย ีมีความพรอมในเรื่องอุปกรณและเทคโนโลยี 
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 สัมภาษณคนที่ 1  “ภาระงานคือจัดทำตารางแพทยออกตรวจผูปวยนอกในแตละ

เดือน จำนวน 36 สาขา การไดมาของขอมูลจะมีการติดตอประสานงานจากธุรการประจำศูนยการแพทย 

โทรศัพทสอบถามจากแพทยโดยตรง หลังจากจัดทำขอมูลจะมีการอัพเดตตารางแพทยและไฟล PDF 

ในโปรแกรม Doctor Profile ซ่ึงเปนโปรแกรมภายในองคการ พยาบาล เจาหนาท่ีผูเก่ียวของสามารถ

เขาไปดูตารางแพทยนี้ได และจัดสงขอมูลตารางแพทยนี้ใหหนวยงานที่เกี่ยวของขึ้นในระบบเว็บไซด

โรงพยาบาลเพื ่อประชาสัมพันธใหแกผู ร ับบริการ จากการ Work from home ที่ผานมาไมพบ

อุปสรรคในการทำงานเนื่องจากสามารถทำงานผานระบบของโรงพยาบาลได ขอดีของการ Work 

from home ประหยัดคาใชจาย มีเวลาพักผอน ในสวนของงานมีสมาธิไมมีงานแทรก ทำใหงาน

ผิดพลาดลดลง” 

  สัมภาษณคนที่ 2  “ดวยงานที่ทำเปนงานบริหารผลปฏิบัติงานแพทย ทำขอมูล

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของแพทย การจัดทำ Specifics KPI แพทยแตละ

สาขาที่ควรมีตามมาตรฐานและจัดทำขอมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมศูนยการแพทยตาง ๆ โดยรวม

แลวงานสามารถทำท่ีบานไดเกือบท้ังหมด ขอดีท่ีสำคัญคือ มีสมาธิในการทำงาน มีไอเดียคิดงานใหม ๆ 

  สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู, เมธาวี รัชตวิจิน (2563) ได

สำรวจและศึกษาผลกระทบของการทำงานที่บาน (Work from home) ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษา

ของทีดีอารไอ โดยศึกษาในระหวางวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เปนชวงเวลาประมาณ            

1 เดือน นับตั้งแตทีดีอารไอเริ่มมีนโยบายใหพนักงานทำงานที่บานไดตั้งแตกลางเดือนมีนาคม 2563 

โดยมีจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้น 97 คน คิดเปนรอยละ 71 ของจำนวนพนักงานทั ้งหมด                  

ผลการศึกษาพบวา การทำงานที่บานมีผลดีทั้งตอองคการและพนักงาน ทั้งดานคาใชจายโดยตรงท่ี

ลดลง เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทางที่ลดลง และผลิตภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดยประโยชน

สวนใหญเกือบท้ังหมดตกอยูกับพนักงาน ในรูปของเวลาในการเดินทางท่ีประหยัดได ซ่ึงทำใหพนักงาน

มีเวลาในการทำกิจกรรมตามท่ีตองการเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

 ขอจำกัดของการทำงานจากบาน (Work from home) มี 3 มิติ ไดแก 

1) มิติดานบุคลากร ท่ีบานสภาพแวดลอมรอบขางไมเอ้ืออำนวย มีเด็กเล็กท่ีตองดูแล 

2) มิติดานลักษณะงาน ลักษณะงานที่ไมเอื้อตอการทำงานจากบานมีแพทยมาติดตองาน

ตลอดเวลา เชน งานรับสมัครแพทย งานสวัสดิการแพทย บางงานมีความเฉพาะเพ่ือนรวมงานสามารถ

ทำแทนไดในบางสวนเทานั้น   

3) มิติเทคโนโลยี ความเสถียรของสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตมีผลตอการทำงาน               

จากบาน ทำใหสงตอขอมูลลาชา บางรายขาดความพรอมใชเชื่อมตอสัญญาณจากโทรศัพทมือถือ  
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ตอบคำถามการวิจัยขอ 2 อุปสรรคจากนโยบายการทำงานจากบาน (Work from home) 

หนวยงานมีการปรับกระบวนการทำงานอยางไร เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ 

กลุมตัวอยางท่ีทำการสัมภาษณ จากการรวบรวมขอมูลผูวิจัยศึกษา พบวา ในชวงแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ไดมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากบาน 

(Work from home) สำนักงานสายการแพทย เปนหนวยงานสนับสนุน (back office) ดานบริหาร

จัดการทรัพยากรแพทยของโรงพยาบาล ดูแลบุคลากรแพทย Full-time และ แพทย Part-time 

จำนวน 1,140 คน ภารกิจหลักในสำนักงานไดแก (1) งานธุรการ (2) งานสรรหาแพทย  (3) งานจัดทำ

ตารางออกตรวจแพทย (4) งานคาตอบแทนแพทย (5) งานสวัสดิการแพทย (6) งานประเมินแพทย  

(7) งานพัฒนาแพทย  

ผลการวิจัยอุปสรรคจากนโยบายการทำงานจากบานของหนวยงาน พบวา มีลักษณะงาน

คลายกัน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 งานประเมินแพทย งานพัฒนาแพทย งานจัดทำตารางออกตรวจแพทย 

สามารถทำงานจากบานได 90% โดยเชื่อมตอระบบ VPN (Virtual Private Network) และสื่อสาร

แพทยและผูเกี่ยวของผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) และแอพพลิเคชั่น Jabber สงงานใหผูเกี่ยวของ

ผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Infoma) และอีเมล (E-mail) กลุมท่ี 2 งานธุรการ งานคาตอบแทน

แพทย สามารถทำงานจากบานได 50% ขั้นตอนการทำงานจากบานคลายกับกลุมที่ 1 แตกตางท่ี

ภาระงานหลักตองเสนอแพทยและผูบริหารลงนามในเอกสาร กลุมที่ 3 งานสรรหาแพทยและงาน

สวัสดิการแพทย สามารถทำงานจากบานได 20% ข้ันตอนการทำงานจากบานคลายกับกลุมที่ 1              

กลุมท่ี 2  แตกตางท่ีภาระงานหลักเปนงานบริการมีแพทยมาติดตองานท่ีสำนักงานตลอดเวลา  
 

ตารางท่ี 2: ผลการวิจัยอุปสรรคจากนโยบายการทำงานจากบานของหนวยงาน 

 

 

 

ลักษณะงาน ผลวิจัยการทำงานจากบาน 

- งานประเมินแพทย   

- งานพัฒนาแพทย 

- งานจัดทำตารางออกตรวจแพทย 

ลักษณะงานสามารถทำงานจากบานได 90% โดยเชื ่อมตอ

ระบบ VPN และสื่อสารแพทยและผูเก่ียวของผานแอพพลิเคชั่น

ไลนและ Jabber 

- งานธุรการ 

- งานคาตอบแทนแพทย 

ลักษณะงานสามารถทำงานจากบานได 50% เนื่องงานภาระ

งานหลัก ตองเสนอแพทยและผูบริหารลงนามในเอกสาร 

- งานสรรหาแพทย  

- งานสวัสดิการแพทย  

ลักษณะงานสามารถทำงานจากบานได 20% เนื่องจากภาระ

งานหลักเปนงานบริการ มีแพทยมาติดตองานตลอดเวลา 
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จากลักษณะงานโดยรวมการทำงานจากบาน (Work from home) ไมสามารถทำไดทั้งหมด

และไดรับขอรองเรียนจากแพทยในความลาชาของการรับบริการ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพงาน

โดยรวมของหนวยงาน ผูบริหารสำนักงานสายการแพทยจึงไดปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดปญหา

ระหวางการทำงานจากบาน ดังนี ้ 1) วางแผนภาระงาน (Job Description) ลวงหนารายบุคคล               

2) กำหนดใหพนักงานตำแหนงงานเดียวกันแยกเปน 2 กลุม สลับทำงานจากบานและที่สำนักงาน 

กลุมสำนักงานทำงานตามข้ันตอนปกติ กลุมทำงานจากบานใชเทคโนโลยีเชื่อมตอระบบงานในองคการ 

ระบบ VPN (Virtual Private Network) ติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) แอพพลิเคชั่น 

Jabber สงงานใหผูเก่ียวของผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Infoma) และอีเมล (E-mail)  3) รายงาน

ผลการทำงานรายวันไปยังอีเมล (E-mail) หัวหนางาน  

จากการปรับกระบวนการ ทำใหหัวหนางานสามารถควบคุมการทำงานจากบานของพนักงาน

ใหมีประสิทธิภาพเสมือนทำงานที่สำนักงาน สอดคลองกับทฤษฎีประสิทธิผลองคการจะไดผลที่ดีที่สุด

ตองมาจากการทำใหเปาหมายขององคการไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ ก็ตาม ใหมีความเปนไปได 

อยางสูงสุด โดยท่ีผูนำหรือผูบริหารองคการตองทำใหเปนเชนนั้น (Phongthep Kanthasuwan,2010) 

โดยผูนำหรือผูบริหารองคการตองเรียนรูที่จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูที่จะตองใช

จิตวิทยาในการบริหาร และการจัดการที ่เหมาะสมกับบุคลากรในองคการ (Steers, 1977) โดยท่ี

ประสิทธิผลขององคการ นั้นคือ การเนนไปที่ผลรวมขององคการ (Gibson and Other, 1982) มี

เกณฑวัดความมีประสิทธิผลขององคการที่มีตัวบงชี ้ 5 ประการ คือ (1) การผลิต (Production)                 

(2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) (4) การปรับเปลี่ยน (Addictiveness) 

และ (5) การพัฒนา (Development)  

    ภาพท่ี 3: รูปแบบการทำงานจากบาน 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานตัวเขางาน

ผานไลนกลุม

เวลา 08.30 น.

ทํางานผาน

ระบบ VPN

รายงานผลทํางาน

รายวันไปยัง E-

mail หัวหนางาน

รายงานตัวเลิก

งาน

ผานไลนกลุม

เวลา 17.30 น.
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ภาพท่ี 4: Flow การทำงานจากบาน 

 

 ตอบคำถามการวิจัยขอ 3 แนวทางสงเสริมการทำงานจากบาน (Work from home) 

กลุมตัวอยางท่ีทำการสัมภาษณและการสังเกตของการทำงานจากบาน (Work from home) 

จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณของผูวิจัยศึกษาพบวา  

1) ดานนโยบาย การทำงานที่บานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของงาน  

ควรทำสัปดาหละ 2 วัน เนื่องจากสามารถวางแผนงานลวงหนาได และไมกระทบตองานสวนรวม  

2) ดานเทคโนโลยี ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหเปนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด   

ลงนามและอนุมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส จะทำใหสามารถทำงานจากบานมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3) ดานบริหารงานบุคคล ควรมีระบบการประเมินผลการทำงานจากบานท่ีเปนมาตรฐานท้ัง

องคการ เพ่ือวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สามารถใชเปนขอมูลในการคัดเลือกพนักงานท่ี

สามารถทำงานจากบานไดในระยะยาว 

4) ดานการสื่อสาร ควรมีชองทางสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและพนักงาน 

5) ดานสวัสดิการ ควรมีสวัสดิการท่ีสนับสนุนพนักงานท่ีทำงานจากบาน เชน คาอินเตอรเน็ต 

  

7. ขอเสนอแนะการวิจัย  
 

7.1 เปนการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสายการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราช

การุณย เทานั้น ดังนั้น การนำผลวิจัยไปใชกับองคการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีบริบทท่ีแตกตางกันอาจมีขอจำกัด 

7.2 ควรศึกษาแนวทางการทำงานจากบาน (Work from home) จากองคการที่มีลักษณะ

งานใกลเคียงกัน 

7.3 หนวยงานควรตระหนักและใหความสำคัญดานความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

(Cybersecurity) และเสริมความรูใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

7.4 ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนเรื่องความคาดหวังและการวัดผลการทำงานจากบาน 
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ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 

กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 

สมภพ  อินชูกูล0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน    

ดานโยธาที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟา 

สวนภูมิภาค โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรทั้งในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาค

และผูรับจางที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารโครงการงานกอสรางสถานีไฟฟา โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจำนวน 350 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

จำนวนความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression Analysis  ผลการศึกษา พบวา 

1) ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานพื้นท่ี

กอสรางและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานการดำเนินงาน และดานวัสดุที่ใชในการกอสรางสง         

ผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ทั ้ง 2 ดาน ไดแก ดาน

ระยะเวลาและดานคุณภาพ  

    

คำสำคัญ: ระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน  สถานีไฟฟา  การบริหารโครงการ  งานจางเหมากอสราง 
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The effect of underground cable construction system factors           

in civil part to administrative efficiency construction 

electrical substation turnkey project 

Case study in Provincial Electricity Authority (PEA) 

 
 

Somphop Inchukul* 

 

 

Abstract 
 
 The purposes of this study were to study the effect of underground cable 

construction system factors in civil part to administrative efficiency construction 

electrical substation turnkey project: Case study in Provincial Electricity Authority (PEA). 

350 of PEA employees and contractors were drawn to be the sample of this study. 

The research instrument, which was a questionnaire used to collect the data. The data 

was analyzed through Frequency, Mean, and Standard Deviation (SD). Multiple 

Regression Analysis was used to test hypotheses. The results were found as follows: 

1) The effect of underground cable construction system factors in civil part to 

administrative efficiency construction electrical substation turnkey project: Case study 

in Provincial Electricity Authority (PEA) with statistical significance at the level of 0.05  

 

 

2) Underground cable construction system factors in civil part in 4 terms such 

as   Area and environment in site, Man, Work process and Material in construction have 
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affect administrative efficiency construction electrical substation turnkey project in 2 

terms such as Time and Quality    

 

Keywords:  Underground cable system, Electrical substation, Project Management, 

Turnkey construction 
 

1.  บทนำ 
 

 สถานีไฟฟา (Substation) เปนสถานีรับพลังงานไฟฟา เพื่อจำหนายใหกับผูใชไฟหนวยงาน

ตาง ๆ มีหนาที่และจุดประสงคหลัก ไดแก เพื่อเปลี่ยนระดับแรงดันใหต่ำลงกรณีเปนสถานีไฟฟายอย

และปรับระดับแรงดันใหสูงขึ ้นกรณีที่เปนลานไกไฟฟา (Switchyard), ปรับระดับแรงดันใหคงท่ี 

(Voltage Regulation), เชื ่อมระบบสายสงเขาดวยกันเพื ่อการถายเทกำลังไฟฟาทำใหระบบมี          

ความมั่นคงและเชื่อถือไดสูง, วัดปริมาณการใชไฟฟา, เชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ 

สายสง และเปนตำแหนงติดตั้งอุปกรณปองกันฟาผา อุปกรณตัดตอน อุปกรณปรับปรุงระบบ (ชัด  อิน

ทะสี, 2554.) สำหรับสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) นั้น เปนจุดรับกระแสไฟฟาเพ่ือซ้ือ

ขายไฟฟาโดยเชื่อมตอจากสถานีไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ท้ัง

แรงดันสูง (High Voltage) ไดแก ระดับแรงดัน 115,000 โวลต และแรงดันปานกลาง (Medium 

Voltage) ไดแก ระดับแรงดัน 22,000 โวลต หรือ 33,000 โวลต  โดยการซื้อไฟท่ีระดับแรงดันสูงนั้น 

จะดำเนินการแปลงแรงดันใหลดลงเปนระดับแรงดันปานกลางโดยผานอุปกรณหมอแปลงไฟฟากำลัง 

(Power Transformer) ภายในสถานี แลวจายออกผานสถานีไฟฟาเปนวงจรระบบจำหนายสงพลังงาน

ใหผูใชไฟฟา   

 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีแผนงานดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสงและจำหนาย            

ระยะที่ 2 (คพจ.2) ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2562-2567 วงเงินลงทุนทั้งโครงการจำนวน 77,334 

ลานบาท มีวัตถุประสงคพัฒนาระบบไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหมใหเปนสถานีไฟฟา

อัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถจายไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคลองตามมาตรฐานสากล และ

รองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได

ของระบบไฟฟา ลดปญหาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบจำหนาย ปรับปรุง

และเชื่อมโยงระบบจำหนายไฟฟาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สำคัญ           

ใหมีขีดความม่ันคงของระบบไฟฟาท่ีสูงข้ึน มีปริมาณงานกอสรางสถานีไฟฟาท่ัวประเทศตามโครงการ 

แบงเปนกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหมรวม 69 แหง ประกอบไปดวยภาคเหนือจำนวน 14 แหง               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 14 แหง ภาคกลางจำนวน 28 แหง และภาคใตจำนวน 13 แหง  

และปร ับปร ุงสถาน ี ไฟฟาของเด ิม (Renovate) รวมจำนวน 22 แห ง ประกอบด วย ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แหง ภาคกลางจำนวน 16 แหง และภาคใตจำนวน 4 แหง โดยวงเงิน
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ลงทุนดานกอสรางสถานีไฟฟาและสายสงเปนวงเงิน 27,127 ลานบาท หรือคิดเปน 35 % ของวงเงิน

ลงทุน  ทั้งโครงการ ราคาคากอสรางสถานีไฟฟาโดยเฉลี ่ยสถานีไฟฟาใหม มีมูลคาประมาณ 210                     

ลานบาท ถึง 270 ลานบาทตอหนึ่งสถานี และการปรับปรุงจากสถานีไฟฟาเดิมเปนสถานีไฟฟาใหม มี

มูลคาประมาณ 30 ลานบาท ถึง70 ลานบาท ตอหนึ่งสถานี (ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟา            

สวนภูมิภาค, 2561) 

ตามหลักเกณฑการวางแผนระบบไฟฟาป 2561 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กองวิเคราะห

และวางแผนระบบไฟฟา ฝายวางแผนระบบไฟฟา, 2561) ในสวนของสถานีไฟฟา จะมีระบบจำหนาย

กระแสไฟฟาออกจากสถานีไฟฟาที่เปนมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจำนวน 10 วงจร โดย            

แตละวงจรประกอบไปดวยสายไฟฟาจำนวน 3 เสน เสนละ 1 เฟส (Phase) ประกอบไปดวย เฟส A  

เฟส B และเฟส C  ตามลำดับ โดยรับไฟฟาจากสถานีไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ที ่ระดับแรงดัน 115,000 โวลต ผานการแปลงระดับแรงดันดวยหมอแปลงไฟฟากำลัง              

ลดระดับแรงดันเปน 22,000 โวลต หรือ 33,000 โวลต  เพื่อจายใหกับระบบจำหนายของผูใชไฟ   

แบงระบบจำหนายตนทางท่ีอยูฝงถนนดานเดียวกับสถานีจำนวน 5 วงจร และระบบจำหนายตนทางท่ี

อยูฝงถนนดานตรงขามกับสถานีอีกจำนวน 5 วงจร จำนวนวงจรไฟฟาทั้ง 10 วงจรนั้น กอสรางออก

จากสถานีดวยระบบเคเบิลใตดิน แลวขึ้นตรงตำแหนงเสาไฟฟาตนแรก (Riser Pole) ที่บริเวณหนา

สถานีไฟฟา วิธีการกอสรางใชวิธีการขุดเปดหนาดินเพื่อกอสรางกลุมทอหุมคอนกรีต (Concrete 

Encased Duct Bank) โดยทำกลุมทอรอยสายไฟฟาใตดินที่ทำจากวัสดุ High Density Polyethylene 

(HDPE) ที่ถูกหุมดวยคอนกรีตสำหรับรอยสายไฟฟา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับจำนวนวงจรไฟฟาที่ออกแบบ              

โดยกอสรางบริเวณไหลทางขนานแนวถนนจนถึงตำแหนง Riser Pole สำหรับวงจรไฟฟาอีกจำนวน  

5 วงจรท่ีอยูฝงตรงขามสถานีนั้น กอสรางใตดินลอดใตถนนแบบไมเปดหนาดินไปยังฝงตรงขามดวยวิธี

แบบดันทอลอด (Pipe Jacking) หรือวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) แลวกอสรางตอ

ดวยรูปแบบ Duct Bank บริเวณไหลทางขนานแนวถนนจนถึงตน Riser Pole เม่ือดำเนินการกอสราง

แลวเสร็จจึงดำเนินงานกอสรางดานไฟฟา ไดแก งานลากสายเคเบิลใตดิน งานเขาหัวปลายสายเคเบิล

ใตดิน (Cable Terminator)  และงานทดสอบดวยแรงดันไฟฟาใชงาน  

สายงานกอสรางและบริหารโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานที ่เปน

ผูรับผิดชอบในการบริหารงานกอสราง ควบคุมงาน และเบิกจายเงินใหเปนไปตามเปาหมายท่ีองคการ

กำหนด ประกอบกอสรางระบบจำหนาย สายสงและสถานีไฟฟา ทั้งในสวนที่ดำเนินการเองและ             

จางเหมาเอกชนดำเนินการในงานสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่ใหเอกชนเปนผูดำเนินการนั้น 

ใชระยะเวลากอสรางสถานีไฟฟาแหงใหมจำนวน 540 วัน และปรับปรุงสถานีไฟฟาของเดิมจำนวน 

450 วัน งานกอสรางประกอบไปดวยงานหลัก ๆ จำนวน 2 สวน ไดแก งานกอสรางดานโยธาและงาน

กอสรางดานไฟฟา ทั้ง 2 สวนจะดำเนินการตอเนื่องกัน ยกตัวอยางงานดานโยธา เชน การกอสราง

อาคารควบคุม, กอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟา, ระบบรางวางสายไฟฟา เปนตน ซึ่งงานดังกลาวอยู
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ภายในพื้นที่กอสรางที่ดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค แตมีงานโยธาอีกสวนหนึ่งที่ตองดำเนินการ

ภายนอกพ้ืนท่ีท่ีดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน งานปกเสาไฟฟา, งานกอสรางกลุมทอ            รอย

สายไฟฟาหุมดวยคอนกรีต (Duct Bank) บริเวณไหลทางถนน หรืองานดันทอปลอกเหล็กลอด    ใต

ถนนเพื่อกอสรางทอรอยสายไฟฟาไปยังอีกฝงถนน เปนตน ซึ่งงานโยธาท่ีตองดำเนินงานกอสรางอยู

ภายนอกที่ดินดังกลาวนั้น มีหลายปจจัยความเสี่ยงที่ทำใหงานเกิดความลาชา ไมสามารถดำเนินการ

กอสรางไดตามแผนงาน  

การกอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีลักษณะงานการดำเนินงานแบบ     

“เสร็จ-ไป-เริ่ม” (Finish to Start) งานดานโยธาหากยังกอสรางไมแลวเสร็จหรือยังไมมีความพรอม 

จะทำใหงานดานไฟฟาซึ่งไดแก งานวางอุปกรณไฟฟาหลักขนาดใหญบนอาคารสถานี งานติดตั้งและ

ทดสอบอุปกรณ และงานลากสายไฟฟาเคเบิล ไมสามารถดำเนินการตอได  ดังนั้น จึงสันนิษฐานไดวา

ระยะเวลาท่ีแลวเสร็จของงานดานโยธากอนแผนงาน จึงเปนตัวชี้วัดในเบื้องตนท่ีสำคัญไดวางานสัญญา

จางเหมากอสรางสถานีไฟฟานั้น จะมีแนวโนมแลวเสร็จภายในระยะเวลาสัญญาปจจัยสวนหนึ่ง ไดแก 

งานโยธาที่แลวเสร็จเร็วขึ้นกวาแผนงานที่กำหนด ประโยชนทางตรงจากการที่สถานีไฟฟาแลวเสร็จ

ตามแผนงานที่กำหนดไวในโครงการ ไดแก ไมสูญเสียโอกาสในการจายไฟผานสถานีไฟฟาเพื่อซื้อขาย

กระแสไฟฟากับผูใชไฟและลดหนวยสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟา ทำใหมีเวลาติดตั้งและ

ตรวจสอบขอบกพรองของงานดานไฟฟา สงผลดีกับคุณภาพของงาน ผูปฏิบัติงานดานไฟฟาไมตอง

เรงรัดงานแขงกับเวลาท่ีใกลวันสิ้นสุดสัญญา สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานโครงการกอสราง 

และสงผลเปนประโยชนทางออม ไดแก ทำใหการเบิกจายเงินเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด ซึ่งเปน

ผลดีตอการประเมินขององคการ 

   ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื ่อง ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน          

ดานโยธาที ่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา กรณีศึกษา                     

การไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อศึกษาปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินในสวนงานโยธาของ

สถานีไฟฟาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาลดระยะเวลา

งานกอสรางดานโยธา อันสงผลใหงานดานไฟฟาและทดสอบอุปกรณไฟฟา สามารถดำเนินการเขางาน

ไดเร็วขึ้น ทำใหมีเวลาตรวจสอบแกไขงานที่บกพรอง (Comment) ของงานดานไฟฟาที่มีแผนงาน

กอสรางในชวงทายระยะเวลาสัญญา ชวยลดความเสี่ยง ทำใหงานกอสรางแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ตามสัญญา สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารโครงการทั้งทางดานระยะเวลาและคุณภาพ  อีกท้ัง

ยังสงผลทำใหการเบิกจายเงินตามโครงการ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดการประเมินองคการเปนไปตามเปาหมาย 

 

 

2.  วัตถปุระสงคของการศึกษา 
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 เพื่อศึกษาปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา ที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการ งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดการบริหารโครงการ และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของใน       

การทำวิจัย เรื่องปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา ที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการ งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยกำหนดตัวแปร

ในการศึกษา ไดแก  

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน  

ดานโยธา จำนวน 4 ดาน ไดแก  

1) ดานพ้ืนท่ีกอสรางและสภาพแวดลอม  

2) ดานบุคลากร   

3) ดานการดำเนินงาน  

4) ดานวัสดุท่ีใชในงานกอสราง   

 และตัวแปรตาม (Dependent variable) ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมา

กอสรางสถานีไฟฟา จำนวน 2 ดาน ไดแก  

1) ดานระยะเวลา  

2) ดานคุณภาพ 

 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดของ

การศึกษาไดดังภาพท่ี 1 

 
                 

 

 

 

 

 

 

  

3.2  วิธีการศึกษา 

ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน 

ดานโยธา  ไดแก 

1. ดานพ้ืนท่ีกอสรางและสภาพแวดลอม 

2. ดานบุคลากร 

3. ดานการดำเนินงาน 

4. ดานวัสดุท่ีใชในการกอสราง 

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงาน

จางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ไดแก 

1. ดานระยะเวลา   

2.  ดานคุณภาพ      

 

ภาพท่ี 1:  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 การศึกษานี้ใชเครื่องมือดำเนินการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมี  

วิธีการศึกษา 2 วิธี ไดแก 1) ผู ว ิจัยไดศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวน

วรรณกรรมคนควาแนวคิด, งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลประกอบในอินเตอรเนต เพื่อนำมาเปน

แนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามออนไลน

ไปยังกลุมประชากร ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุม

ประชากรที่เกี่ยวของกับงานบริหารสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำนวน 4 กลุม ไดแก  1) กลุมผูบริหารและพนักงานสายงานกอสรางและบริหารโครงการ สำนักงาน

ใหญ กรุงเทพมหานคร 2) กลุมผูบริหารและพนักงานกองกอสรางและบริหารโครงการ ในพ้ืนท่ีท้ัง 12 

เขตทั่วประเทศของการไฟฟาสวนภูมิภาค 3) กลุมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3, 

สาขาและสาขายอย ในพื้นที่ทั ้ง 12 เขตทั่วประเทศ และ 4) กลุมพนักงานของบริษัทผูรับจางที่มี

ผลงานกอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จำนวน1,500 คน ขนาดกลุมตัวอยางมาจาก

รายละเอียดตารางของ Taro Yamane  ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 

316 คน กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 350 คน ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการวิจัย

ระหวางชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียบรอยแลว ผูศึกษาไดนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1)  สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใหทราบลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการใชสถิติความถ่ี 

(Frequency) คาร อยละ (Percentage) คาเฉลี ่ยและคาส วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and 

Standard Deviation)  

 2)  สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  
 

3.3  สมมติฐานการศึกษา 

 ภายใตกรอบแนวคิดจากแนวคิดการบริหารงานโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษา       

มีสมมติฐานการศึกษา  ไดแก 

3.3.1 งานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.3.2 ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดิน ที่กอใหเกิดผลกระทบดาน

ระยะเวลากับงานโยธาของสถานีไฟฟาอยางนอยหนึ่งดาน  สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการ

งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 

4.  ผลการศึกษา 
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4.1  สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา ที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการ งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีศึกษา การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค มีผลสรุปการศึกษา ดังนี้ 

  4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางของกลุมผูตอบคำถามสวนใหญ อยูในสายงาน

กอสรางและบริหารโครงการ (สำนักงานใหญ)  สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป                   

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายได 35,001 บาทข้ึนไป 

  4.1.2  ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา 

  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานพื้นที่กอสรางและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร 

ดานการดำเนินงาน และดานวัสดุที่ใชในการกอสราง อยูในระดับมาก โดยดานพื้นที่งานกอสรางและ

สภาพแวดลอมและดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการดำเนินงาน และดานวัสดท่ีุ

ใชในการกอสรางมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 

  4.1.3  ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 

  ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานี

ไฟฟาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานระยะเวลาและ

ดานคุณภาพ อยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยเทากัน   

  4.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดวา มีตัวแปรอิสระ “ปจจัยงานกอสราง

ระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา” (ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยระดับมากที่ 3.75)  มีความสัมพนัธ

กับ “ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา” (ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย

ระดับมากที่ 3.69) โดยทั้ง 4 ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานพื้นที่กอสรางและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร 

ดานการดำเนินงาน และดานวัสดุที่ใชในการกอสราง สงผลตอตัวแปรตาม “ประสิทธิภาพการบริหาร

โครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา” ท้ัง 2 ตัว คือ ดานระยะเวลาและดานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

5.  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
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5.1  การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 

โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ดานระยะเวลาของงานโยธาระบบทอรอยสายไฟฟา             

ใตดินท่ีแลวเสร็จกอนระยะเวลาตามแผนงาน เปนสวนสำคัญที่มีผลตอระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

กอสรางดานไฟฟาของสถานีและมีผลทำใหภาพรวมงานกอสรางสถานีไฟฟาแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุด

สัญญาดวย อีกทั้งจะชวยเพิ่มคุณภาพงานกอสรางดานไฟฟาซึ่งเปนงานที่ตองดำเนินการตอเนื่องจาก

งานโยธา โดยงานดานไฟฟานั้นเปนงานกอสรางชวงทายของระยะเวลาสัญญาจางเหมา เมื่อดำเนินการ

แตละดานแลวเสร็จกอนระยะเวลาตามแผนงาน จะสงผลใหลดจำนวนรายการงานแกไข (Punch List) 

ที่เกิดขึ ้นในงานกอสรางสถานี ซึ ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดและแนวทางในการสราง

ความสำเร็จในการบริหารโครงการของปกรณ ปรียากร (2561) ที่เปนหัวใจสำคัญในการวางแผน

โครงการและนำไปสูการวางระบบควบคุม ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานระยะเวลา (Time) ดานคุณภาพ (Quality) 

และดานคาใชจาย (Cost) ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบสอบถามจาก

กลุมประชากรที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค โดยไดชี้แจงในประเด็นที่จะกอใหเกิดความโนมเอียง โดยขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตาม

ขอเท็จจริงสำหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงแลว 

 จากการศึกษาปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา ที ่ส งผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยงาน

กอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา กอใหเกิดผลกระทบดานระยะเวลากับงานโยธาของ

สถานีไฟฟา ทั ้ง 4 ดาน ไดแก ดานพื ้นที ่กอสรางและสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานการ

ดำเนินงาน และดานวัสดุที่ใชในการกอสราง สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมา

กอสรางสถานีไฟฟา โดยแยกเปนรายดานดังนี้ 

1) ดานพื้นที่กอสรางและสภาพแวดลอม เกิดขึ้นเนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาค มีพื้นท่ี

ใหบริการลูกคาดานจำหนายกระแสไฟฟาครอบคลุมพื้นที่ถึง 74 จังหวัดในประเทศไทย ยกเวนพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) ดวยสภาพพื้นที่ในแตละภูมิภาคที่มีความแตกตางและสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลาย             

จึงเปนอุปสรรคที ่ทำใหเกิดความเสี ่ยงดานระยะเวลาในการดำเนินงานกอสรางโยธาระบบทอ             

รอยสายไฟฟาใตดิน ที่สงผลทำใหเกิดความลาชา ทั้งจากการพิจารณาอนุญาตจากหนวยงานผูเปน

เจาของแตละพื ้นที่กอสราง และอุปสรรคใตดินที่พบเจอแบบไมไดคาดการณลวงหนา หรือการ

รองเรียนจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากงานขุดดินกอสรางที่ทำใหงานกอสรางตองหยุดชะงัก

ขาดความตอเนื่อง 

2) ดานบุคลากร ประสบการณของบุคลากรที่ทำงานกับงานกอสรางระบบเคเบิลใตดิน              

ในสวนของผูวาจาง ไดแก ผูควบคุมงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูรับจาง ไดแก ผูรับเหมาหลัก

และผูรับเหมารายยอยนับเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินนั้น                    
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มีรูปแบบงานกอสรางเปนลักษณะเฉพาะทาง เชน เทคนิคการดันทอลอดใตถนนดวยวิธี Pipe Jacking 

หรือ วิธี Horizontal Directional Drilling (HDD), การหลอคอนกรีตแบบกอสรางและการจมบอพัก

สายไฟฟา (Manhole) เปนตน  ดังนั้น บุคลากรจึงจำเปนตองมีประสบการณ มีความชำนาญ ตอง

เขาใจถึงรายละเอียดมาตรฐานงานกอสรางระบบ ทอรอยสายไฟฟาใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

และขอกำหนดการกอสรางของหนวยงานเจาของพื้นที่ เชน ระยะความลึก, ระยะหางจากทอประปา, 

ทอสื่อสารใตดิน, ทอ Gas เปนตน รวมถึงสามารถประยุกตลักษณะรูปแบบงานกอสรางใหสอดคลอง

กับสภาพหนางานจริงไดโดยยังเปนไปตามมาตรฐานงานกอสราง  ทั ้งนี้ หากบุคลากรขาดซ่ึง

ประสบการณในการกอสรางดังกลาวแลว เมื่อเกิดปญหาในขณะดำเนินงานกอสรางไมสามารถ

ตัดสินใจหาแนวทางแกไขรวมกันไดอยางทันถวงที เปนเหตุใหตองพิจารณาหยุดงาน ทำใหการ

ดำเนินงานงานขาดความตอเนื่อง สงผลกระทบกับดานระยะเวลาโดยตรง 

3) ดานการดำเนินงาน โดยระยะเวลาตั ้งแตเริ ่มการสำรวจ ออกแบบ จนถึงเปนสัญญา                 

จางเหมาได ผูรับจางนั้น ใชระยะเวลานาน 8 ถึง 10 เดือน ชวงเวลาดังกลาวอาจทำใหสภาพพื้นที่หนา

งานกอสรางเปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลาเริ่มการสำรวจ ทำใหแบบกอสรางที่ไดออกแบบไวแลวไมตรง

กับสภาพหนางานจริงที่จะดำเนินงานกอสราง เชน ระยะขอบเขตทางถนน (Right of way) ขยาย

ความกวางขึ้น, อุปสรรคใตดินที่ปรากฏขึ้นใหม เปนตน สงผลใหปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก

แบบกอสรางตามสัญญา ซ่ึงหมายถึงวงเงินท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนไปจากสัญญาท่ีกำหนดไวและนำไปสู

ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบ ความเหมาะสมหรือใหความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตาม

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน สงผลใหการพิจารณาอนุมัติแกไขแบบกอสรางจากผูวาจางลาชา                

มีผลกระทบกับแผนงานกอสรางตามสัญญา 

 ดานพื้นที่กอสรางและสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร และดานการดำเนินงาน ผลการศึกษา

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงยศ หวันสมาน และ วรรณวิทย แตมทอง (2563)  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

สาเหตุความลาชาในการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินของสถานีไฟฟายอยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเปนสถานีไฟฟายอยของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ที่ผลการศึกษาพบวา สาเหตุความลาชา              

ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพพื้นที่ (Environment) ผลการศึกษามาจากสาเหตุการขออนุญาตเขา

พื้นที่ทำงานไมไดรับอนุญาตจากเจาของพื ้นที ่จำนวนรอยละ 73.68 สาเหตุความลาชาของดาน

บุคลากร (Man) ผลการศึกษามาจากสาเหตุขาดประสบการณในการทำงานตองเรียนรูกับงานเพ่ิมเติม

จำนวนรอยละ 63.68  สาเหตุความลาชาของดานวิธีการดำเนินงานและการออกแบบ (Method)             

ผลการศึกษามาจากสาเหตุขอบเขตงานไมชัดเจน แบบไมตรงกับหนางานจำนวนรอยละ 45.26 

 

4) ดานวัสดุท่ีใชในการกอสราง เนื่องจากวัสดุท่ีใชในงานกอสรางโยธาบางรายการ เชน   ทอ 

High Density Polyethylene (HDPE), ลูกถวยไฟฟาท่ีใชรองรับสายเคเบิลใตดินขนาดตาง ๆ ภายใน

บอพักสายไฟฟา ตองสั่งผลิตโดยเฉพาะหรือจะทำการผลิตปริมาณตามจำนวนใบสั่งของเทานั้น ไมผลิต

เพ่ือการพาณิชยตามแบบท่ีขายในทองตลาดท่ัวไป เนื่องจากเปนการกำหนดคุณสมบัติ              ทาง
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เทคนิคใหเปนไปตามความตองการของผูวาจาง (การไฟฟาสวนภูมิภาค) เชน ขนาดเสนผานศูนยกลาง, 

คาความหนา, คาความทนตอ   แรงกด แรงดัน และการลามไฟ เปนตน ประกอบกับชวงเวลาท่ีผานมา 

ราคาสินคามีมูลคาสูงเพ่ิมข้ึนในแตละปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให     ผูรับจางตองติดตอ

เพ่ือเจรจาตอรองเรื่องราคาและลำดับเวลากอนหลังการไดสินคากับผูผลิต (Supplier) หลายราย เพ่ือ

ตัดสินใจสั่งสินคา ทำใหสงผลกระทบกับระยะเวลาในงานกอสราง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

สมพงษ ปรีเปรม (2552) ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีทำให                 การกอสรางสถานี

ไฟฟาตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอยของการไฟฟา                  สวนภูมิภาค

ลาชา ในปจจัยดานวัสดุตามความเห็นของผูวาจางและผูรับจาง  ผลการวิเคราะหปจจัยดานวัสดุตาม

ความเห็นของผูวาจางและผูรับจางพบวา ปจจัยยอยราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นทำใหงบประมาณที่มีไม

สามารถจัดซื้อวัสดุ   ไดเพียงพอ ทำใหการกอสรางสถานีไฟฟาตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคลาชามากท่ีสุด  

5.2  ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธา                   

ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา กรณีศึกษาการไฟฟา

สวนภูมิภาค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำขอมูลไปใชในวางแผน ปรับปรุงแกไข เพื่อการบริหาร

องคการและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

   5.2.1.1 ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ เนื่องจากดานระยะเวลาและ

ดานคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น เพื่อใหการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานี

ไฟฟามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาคควรใหความสำคัญกับระยะเวลางานกอสราง

ดานโยธา โดยในชวงกอนเริ่มงานกอสรางหรือสงมอบพื้นที่ ควรเตรียมความพรอมของพื้นที่ที่จะสง

มอบใหผูรับจางใหเกิดความพรอมมากที่สุด เชน ดำเนินการกำจัดอุปสรรคที่กีดขวางในพื้นที่กอสราง 

(Site Clearing), ดำเนินการจัดหา,ถมและบดอัดดินใหไดระดับที่พรอมสงมอบผูรับจาง, ตรวจสอบ

ความถูกตองและความครบถวนของจำนวนหลักหมุดในพื้นที่ เปนตน  ในการดำเนินงานขั้นตอน             

การเตรียมความพรอมในการสงมอบพื้นที ่ใหผู ร ับจางที ่ผานมาของการไฟฟาสวนภูมิภาคยังมี

ขอบกพรอง เนื่องจากยังไมมีการกำหนดขั้นตอนตรวจสอบความพรอมกอนสงมอบของพื้นที่กอสราง

อยางชัดเจน อาศัยเพียงประสบการณและความชำนาญของบุคลากรเทานั้น  ในการเตรียมความ

พรอมสงมอบพื้นที่ในแตละพื้นที่ในภูมิภาคนี้  เสนอแนะใหจัดทำเปนคูมือ (Manual) สำหรับเตรียม

ความพรอมในการสงมอบพื้นที่และงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินเพื่อใหสอดคลองกับสภาพหนางาน

ในแตละพื ้นที ่กอสรางโดยกำหนดเปนขั ้นตอนวิธีมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเพ่ือลดระยะเวลา              

ความผิดพลาดและความซ้ำซอนของขั้นตอนในการทำงาน โดยพิจารณากำหนดใหเปนมาตรฐาน

รวมกันจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และควรมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแลวเสร็จท่ีชัดเจน  
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   5.2.1.2  ปจจัยงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินดานโยธาท้ัง               

4 ดาน ไดแก ดานพื้นที่กอสรางและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานการดำเนินงาน และดานวัสดุ              

ที่ใชในการกอสราง ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 

ดังนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคควรใหความสำคัญกับการวางแผน ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลา

ดานงานกอสรางโยธา ตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนการออกแบบสถานีไฟฟาใหดำเนินการแบบขนาน โดย

เสนอแนะใหออกแบบในสวนของงานกอสรางระบบทอรอยสายไฟฟาใตดินเพื่อใชประกอบการ

พิจารณาขออนุญาตจากหนวยงานเจาของพื้นที่ใหความเห็นชอบกอน ไมตองรอออกแบบทั้งสถานี

ไฟฟาใหแลวเสร็จท้ังหมดซึ่งตองใชระยะเวลานานถึง 3 ถึง 4 เดือนแลว จึงนำไปขออนุญาต กำหนด

เงื ่อนไขเฉพาะงานในแตละสัญญา และพิจารณากำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานกอสรางตาม

ลักษณะพ้ืนท่ี        

  5.2.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป    

   5.2.2.1 ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพ่ือหาความสัมพันธดานปจจัยยอยอื่น ๆ  

ที่มีผลกระทบดานระยะเวลา เชน เทคโนโลยีการกอสรางระบบเคเบิลใตดินหรือระบบทอรอยสายใต

ดินแบบใหม ที่ลดระยะเวลางานกอสรางดานโยธา และครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที ่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารโครงการมากข้ึน 

   5.2.2.2  ควรมีการศึกษาและวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพดวย เพ่ือความหลากหลาย

ของขอมูลใน การทำงานวิจัยครั้งตอไป เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
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การศึกษาปจจยัท่ีมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการออมเงินใน 

กบข. ของสมาชิกขาราชการทหาร 

กรณีศึกษา : ขาราชการทหารอากาศ กองบิน 6 
 

 

สะอาด  พงศาเจริญนนท0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูล มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลกับพฤตกิรรม

การออมเงินใน กบข.ของสมาชิกขาราชการทหาร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคม

กับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข.ของสมาชิกขาราชการทหาร ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน

ครั้งน้ีเปนการวัดพฤติกรรมการออม ประกอบดวย วัตถุประสงคการออม ปริมาณเงินออมใน กบข. 

และการเลือกแผนการลงทุนกับ กบข. โดยมีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการทหารอากาศ 

กองบิน 6 ซึ่งมีขาราชการที่เปนสมาชิก กบข.จำนวน 778 คนซึ่งผูวิจัยไดรับขอมูลการตอบแบบสอบถาม

ออนไลนจากสมาชิก กบข.จำนวน 400 คน ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร ็จรูป            

ทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ และทดสอบความสัมพันธโดยใชสถติิ

ไคสแควร (Chi-square) ทดสอบระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. ของสมาชิก

ขาราชการทหาร ดานวัตถุประสงคการออม ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และ สื่อประชาสัมพันธ

ความรูดานปริมาณเงินออม ใน กบข. ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และดานการเลือกแผนลงทุน

กับ กบข. ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคติตอการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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ความเชื่อมั่น คุณภาพการใหบริการ ผลการดำเนินงาน การสงเสริมนโยบายการออมของหนวยงาน 

สื่อประชาสัมพันธความรู และสิ่งจูงใจที่กระตุนการออม 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน การออมเงินใน กบข. ของสมาชิกขาราชการทหาร 

 

1. บทนำ 
 

ประเทศไทยกำลังกาวเขาสู สังคมสูงวัยอยางรวดเร็วและรุนแรง ยิ ่งไปกวานั ้น ประชากรไทย

สวนมาก “แกกอนรวย” โดยที่รัฐบาลยังไมสามารถจัดสวัสดิการใหสำหรับทุกคนได และการที่ประชากรไทย

มีอายุที ่ยืนยาวมากขึ ้นก็อาจตองใชเงินที ่มากขึ ้น เพื ่อที ่จะสามารถมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยู                          

ที่เหมาะสมได การออมเงินและสรางความมั ่งคั ่งใหชีวิต จึงเปนสิ่งสำคัญที ่ตองเริ ่มตั ้งแตในวัยทำงาน               

ตัวเลขจำนวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ ้นนี้สอดคลองกับจำนวนขาราชการวัยเกษียณที่เพิ ่มขึ้นตามสัดสวนของ

โครงสรางประชากร จึงทำใหภาครัฐใหความสำคัญกับผลกระทบจากสภาพทางสังคมโดยมีการเตรียม               

ความพรอมดานสวัสดิการสังคมในวัยเกษียณใหแกขาราชการ ในร ูปแบบระบบการออมเพื ่อการ                

เกษียณอายุ หรือระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการคือ ระบบการจัดการเพื่อจายเงินสำหรับวัยเกษียณ               

ให แกผ ู มีสิทธิร ับเง ินเมื ่อครบอายุเกษียณ และมีวัตถุประสงคอยางชัดเจนเพื ่อสรางความมั ่นคง                        

ดานรายไดใหแกผู สูงอายุหลังเกษียณ มิใหตองมีมาตรฐานการดำรงชีพที ่ตกต่ำเมื่อเขาสู ภาวะที่ไมมี                 

รายได อีกทั ้งยังรวมถึงการจัดสิทธิประโยชนอื ่นเพิ ่มเติมดวย เชน เงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพ                    

เจ็บปวย และเงินชวยเหลือทายาท ในกรณีผูมีสิทธิรับบำนาญเสียชีวิต เปนตน  

ปจจุบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) มีจำนวนขาราชการที ่เป นสมาชิกรวม   

1,104,026 คน (ขอมูลเมื่อ กรกฎาคม 2563) ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ 12 ประเภท มีจำนวนขาราชการ

ทหารที่เปนสมาชิกรวม 184,376 คน คิดเปนรอยละ 16.55 ของสมาชิกทั้งหมด โดย กบข.มีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหาร เพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการปรบัโฉม

รูปแบบการนำเสนอขอมูลดวยแพลตฟอรมดิจิทัลที่ทันสมัย สงผลใหสมาชิกสามารถเขาถึงและ

ตรวจสอบขอมูลบัญชีรายบุคคลของสมาชิกสะดวกย่ิงข้ึน และกระตุนใหกลุมสมาชิกมีพฤติกรรมที่ให

ความสนใจในการออมเงินเพิ่มมากข้ึนอีกดวย 

 อยางไรก็ดี จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทั่วทุก

มุมโลกไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางหนัก และสงผลโดยตรงตอวิถีการดำเนินชีวิตของ

ขาราชการทุกคน ในมุมมองดานพฤติกรรมการลงทุนและการใชจาย จำเปนตองมีการวางแผนทาง

การเงินที่รัดกุมและรักษาวินัยทางการออมอยางจริงจัง เพื่อใหสามารถอยูรอดในสภาวะที่เศรษฐกิจมี

การชะลอตัว และยังสามารถมีเงินที่เพียงพอสำหรับใชจายหลังเกษียณอายุราชการ ในขณะเดยีวกัน 

ยังคงมีประเด็นปญหาที่สำคัญในหนวยงานราชการ คือ ปญหาทางการเงินของขาราชการที่เกิดจากภาระ

หน้ีสิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทำใหประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และทำใหศักยภาพของหนวยงาน
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ลดลง หนวยงานราชการจึงตองออกนโยบายและมาตรการเพื่อลดพฤติกรรมการใชจายเงินที่ฟุมเฟอย 

สงเสริมพฤติกรรมการออมและสรางวินัยการออมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนแนวทางที่จะชวย

แกปญหาหน้ีสินตลอดจนปญหาทางการเงินของขาราชการไดอยางย่ังยืน 

 
 

ภาพท่ี 1: สรปุประเด็นที่มาและความสำคัญของปญหาวิจัย 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข.

ของสมาชิกขาราชการทหาร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. 

ของสมาชิกขาราชการทหาร 

 คำถามการวิจัย 

 ผูวิจัยจะศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการทหาร วามีปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทาง

สังคมใดบางที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. ซึ่งผูวิจัยทำการศึกษ โดยใชการวัด

พฤติกรรมการออม ประกอบดวย วัตถุประสงคการออม ปริมาณเงินออม และการเลือกแผนการลงทุน

ใน กบข.  
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ภาพท่ี 2:  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีขอบเขตในการศึกษา แบงไดเปน  

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงิน               

ใน กบข.ของสมาชิกขาราชการทหาร โดยการศึกษาครั ้งนี ้จะศึกษาปจจัยที ่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการออม ซึ่งมี 2 ปจจัย คือ ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสังคม สำหรับปจจัยระดับ

บุคคลประกอบดวย ทัศนคติตอการลงทุน ระดับความเสี ่ยงที่ยอมรับได ความเชื ่อมั ่น คุณภาพการ

ใหบริการและผลการดำเนินงาน สำหรับปจจัยทางสังคมประกอบดวย การสงเสริมนโยบายการออม

ของหนวยงาน สื่อประชาสัมพันธความรู และสิ่งจูงใจที่กระตุนการออม เชน สิทธิประโยชนที่ไดรับ

เพิ่มเติม เปนตน 

3.2  ขอบเขตดานประชากร ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี้ คือ ขาราชการทหารอากาศ 

กองบิน 6 ที่เปนสมาชิก กบข.จำนวน 778 คน โดยแบงเปน นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 229 คน 

(ชาย 207 คน หญิง 12 คน) และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 559 คน (ชาย 513 คน หญิง 46 คน) 

แตเนื่องดวยขอจำกัดเรื่องระยะเวลาในการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด ผูวิจัยเลือกใชวิธ ีสง

แบบสอบถามออนไลนไปยังกลุมประชากร และไดรับขอมูลการตอบแบบสอบถามออนไลนจากสมาชิก 

กบข. จำนวน 400 คน 
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3.3 ขอบเขตดานพื้นที่และระยะเวลา ทำการศึกษาในหนวยงานของ กองบิน 6 ซึ่งเปนหนวย

ข้ึนตรงกองทัพอากาศ มีที่ต้ังอยูในฐานทัพอากาศดอนเมือง ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กทม. ดำเนินการเก็บขอมูลต้ังแต ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งน้ีดำเนินการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ นำมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยจัดทำในรูปแบบสอบถาม

ออนไลน ดวยโปรแกรมประยุกตบนเว็บฟรี Google Document เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดย

มีรายละเอียดกระบวนการวิจัย ดังตอไปน้ี 

4.1 ทำการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สรางขึ้นนำเสนออาจารยที่ปรึกษา จากน้ัน

นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที ่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุ มตัวอยางจริง จำนวน 30 คน เพื ่อใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ทั ้งในดาน               

ความเที่ยงตรงของเน้ือหา และความนาเช่ือถือได 

4.2 ดำเนินการเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามออนไลนผานทางกลุ มไลนหัวหนาหนวย                      

สังกัดกองบิน 6 โดยประสานขอความรวมมือผานหัวหนาหนวย ในการชวยเนนย้ำใหขาราชการในสังกัด 

ที่เปนสมาชิก กบข. ชวยตอบแบบสอบถามดังกลาว เมื่อไดแบบสอบถามที่ถูกตองและสมบูรณครบ

จำนวน 400 ชุดแลว จึงนำขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) 

ทดสอบระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

5. ผลการวิจัย  
 

ผลการศึกษาวิจัยอธิบายตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวน 

ดังน้ี 

5.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปโดยใชสถิติรอยละในการพรรณนาขอมูล 

 เพศ  สมาชิก กบข.สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 91.8  เปนเพศหญงิ รอยละ 8.3 

 อายุ  สมาชิก กบข. มีอายุระหวาง 25-35 ป มากที่สุด รอยละ 47.3 รองลงมาคือ อายุระหวาง 

36-45 ป รอยละ 23.3 

 ช้ันยศ สมาชิก กบข. มีช้ันยศ พ.อ.ต.-พ.อ.อ. มากที่สดุ รอยละ 44.5 รองลงมาคือ จ.ต.-จ.อ. 

รอยละ 28.0 

 ระดับการศึกษา  สมาชิก กบข.มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด รอยละ 48.3 รองลงมา

คือ ระดับต่ำกวาปริญญาโท รอยละ 47.0 
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 รายไดรวมตอเดือน  สมาชิก กบข.มีรายไดรวมตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท               

มากที่สุด รอยละ 37.5 รองลงมา คือ นอยกวา 15,000 บาท รอยละ 24. 

คาใชจายรวมตอเดือน  สมาชิก กบข. มีคาใชจายรวมตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 

มากที่สุด รอยละ 41.8 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 25.3 

ปริมาณเงินออมตอเดือน  สมาชิก กบข. มีปริมาณเงินออมตอเดือนนอยกวา 1,000 บาท 

มากที่สุด รอยละ 35.5 รองลงมา คือ ระหวาง 1,001-2,000 บาท รอยละ 28.5   

สัดสวนภาระหน้ีสินตอเดือนเมื่อเทียบกับรายไดตอเดือน  สมาชิก กบข. มีสัดสวนภาระหน้ีสนิ

ตอเดือนเมื่อเทียบกับรายไดตอเดือนมากกวา 50% มากที่สุด รอยละ 26.0 รองลงมาคือ สัดสวน    

ภาระหน้ีสิน 20.1%-50% รอยละ 24.8   

 จำนวนภาระเลี้ยงดูที่อยูในความดูแล  สมาชิก กบข. มีภาระเลี้ยงดูที่อยูในความดูแลอยูจำนวน 

นอยกวา 3 คน มากที่สุด รอยละ 51.0  รองลงมา คือ จำนวน 3-5 คน รอยละ 24.0 

 สัดสวนรายไดที ่มาจากผลตอบแทนจากออม  สมาชิก กบข.สวนใหญไมมีรายไดที่มาจาก

ผลตอบแทนจากออม รอยละ 56.5  มีรายไดที่มาจากผลตอบแทนจากออม รอยละ 43.5 

5.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงิน ใน กบข. โดยใชสถิติรอยละในการพรรณนาขอมูล 

 ดานวัตถุประสงคของการออม  สมาชิก กบข. มีวัตถุประสงคการออมเพื่อเปนหลักประกัน

ความมั่นคง มากที่สุด รอยละ 47.0 รองลงมา คือ เพื่อเก็บไวใชยามเกษียณ รอยละ 24.5  

 ดานปริมาณเงินออมใน กบข. สมาชิก กบข.มีปร ิมาณเง ินออม 1%-4% ร อยละ 62.3 

รองลงมา คือ ปริมาณเงินออม 5%-8%  รอยละ 24.8 

 ดานการเลือกแผนการลงทุนกับ กบข. สมาชิก กบข. เลือกลงทุนในแผนหลักมากที่สุด รอยละ 

41.5 รองลงมา คือ ไมแนใจแผน เพราะไมทราบขอมูล รอยละ 38.3   

5.3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน 

กบข.โดยใชสถิติรอยละในการพรรณนาขอมูล 

ทัศนคติตอการลงทุน  สมาชิก กบข. มีความคิดเห็นดานทัศนคติตอการลงทุน มากที่สุด คือ                 

เงินออมใน กบข.เปนหลักประกันที่เพียงพอสำหรับชีวิตหลังวัยเกษียณ รอยละ 38.3 รองลงมา คือ 

การออมเงินใน กบข. มีสวนชวยสรางวินัยทางการออมที่ดีใหแกขาราชการ รอยละ 34.3  

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  สมาชิก กบข.มีความคิดเห็นดานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

มากที่สุด คือ หากลงทุนแลวขาดทุน น่ันเปนเพราะความไมแนนอนของตลาด รอยละ 37.8  รองลงมา คือ 

การเขาใจดีวาการออมเงินใน กบข.มีความเสี่ยงอยูในระดับใด รอยละ 36.6  

ความเชื ่อมั ่น คุณภาพการใหบริการ และผลการดำเนินงาน  สมาชิก กบข.มีความคิดเห็น           

ดานความเชื่อมั่น คุณภาพการใหบริการ และผลการดำเนินงาน มากที่สุด คือ การแสดงยอดเงินในบญัชี 

กบข.ใหขอมูลที่ถูกตองและมีความทันสมัย รอยละ 39.3 รองลงมา คือ กบข.มีการจัดสรรสัดสวนลงทุนที่

เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รอยละ 28.3 
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การสงเสริมนโยบายการออมของหนวยงาน  สมาชิก กบข.มีความคิดเห็นดานการสงเสริม 

นโยบายการออมของหนวยงาน มากที่สุด คือหนวยงานมีการจัดอบรมและบรรยาย สงเสริมการวางแผน

ทางการเงนิ รอยละ 33.8 รองลงมา คือ หากมีการกำหนดมาตรการ ชวยสรางพฤติกรรมการใชจายที่รดักมุ 

รอยละ 33.1 

สื่อประชาสัมพันธความรู  สมาชิก กบข.มีความคิดเห็นดานสื่อประชาสัมพันธความรู มากที่สุด 

คือ รายงานประจำปของ กบข.ควรจัดทำในรูปแบบ Infographic ที่เขาใจงาย รอยละ 39.8 รองลงมา 

คือ Application My GPF ชวยใหทานมีความเขาใจและสนใจการลงทุนมากข้ึน รอยละ 36.1 

สิ่งจูงใจที่กระตุนการออม  สมาชิก กบข.มีความคิดเห็นดานสิ่งจูงใจที่กระตุนการออม มากที่สุด 

คือ ความคาดหวังให กบข.ดูแลและจัดสวัสดิการที่ดีใหแกสมาชิกภายหลังเกษียณ รอยละ 45.5  

รองลงมา คือ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมเพิ่มเปนสิ่งดึงดูดใจใหบุคคลออมเพิ่มมากขึ้น รอยละ 

39.3 

5.4 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสงัคมกับพฤติกรรม

การออมเงินใน กบข. 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคล และ ปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรม

การออมเงินใน กบข.ของสมาชิก กบข.โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) ทดสอบระดับนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.05 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 สรุปไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1:  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรม

การออมเงินใน กบข. (  หมายถึง Sig ,  หมายถึง ไม Sig ) 

 

ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสังคม 

กับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. 

วัตถุประสงค 

การออม 

ปริมาณ 

เงินออม 

การเลือกแผน

ลงทุนใน กบข. 

ลักษณะทางประชากรศาสตร    

  :  เพศ    

  :  อายุ    

  :  สถานภาพสมรส    

  :  ช้ันยศ    

  :  ระดับการศึกษา    

  :  รายไดรวมตอเดือน    

  :  คาใชจายรวมตอเดือน    

  :  ปริมาณเงินออมตอเดือน    

  :  สัดสวนภาระหน้ีสินตอเดือน    

  :  จำนวนคนท่ีอยูในความดูแล    

  :  สัดสวนรายไดท่ีมาจากผลตอบแทนจากการออม    
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ตารางท่ี 1:  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรม

การออมเงินใน กบข. (  หมายถึง Sig ,  หมายถึง ไม Sig ) (ตอ) 
 

ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยทางสังคม 

กับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. 

วัตถุประสงค 

การออม 

ปริมาณ 

เงินออม 

การเลือกแผน

ลงทุนใน กบข. 

ทัศนคติตอการลงทุน    

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได    

ความเชื ่อมั ่น คุณภาพการใหบริการ และผลการ

ดำเนินงาน 

   

การสงเสริมนโยบายการออมของหนวยงาน    

ส่ือประชาสัมพันธความรู    

ส่ิงจูงใจท่ีกระตุนการออม    

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

6.1 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. ทั้ง 3 ดาน ไดแก ชั้นยศ และ สัดสวนรายไดที่มา

จากผลตอบแทนจากการออมปจจัยชั้นยศนั ้น สอดคลองกับการวิจัยของ ดาราภรณ โคสิริวิวัฒน 

(2558) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ” 

พบวา กลุมที่มีระดับชั้นยศนอย โสด ไมมีภาระในความดูแล และรายไดนอย มีแนวโนมออมเงินเพื่อ

ซื้อสิ่งที่ตองการ สวนกลุมที่มีระดับชั้นยศสูง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา และมี

จำนวนเงินออมตอเดือนสูง มีแนวโนมในการออมเงินเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคง นิยมกำหนด

วงเงินออมที่แนนอน แสดงวา ชั้นยศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงิน สวนปจจัยสัดสวน

รายไดที่มาจากผลตอบแทนจากการออมน้ัน สอดคลองกับการวิจัยของ ชารวี บุตรบำรุง (2555) ที่กลาว

วาถาผลตอบแทนที่จะไดรับจากการออมเพิ ่มมากขึ ้นเทาใด เปนสิ ่งดึงดูดใจใหบุคคลมีการออม               

เพิ่มมากข้ึนเทาน้ัน 

6.2 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา ทัศนคติตอการลงทุนของสมาชิก 

กบข.มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. สอดคลองกับแนวคิดของสุดารัตน (2560) ที่

กลาววา การออมของคนเรานั้นขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ความสามารถที่จะออมซึ่งเปนผลมา

จากรายไดที่นำมาใชสอยได และความเต็มใจที่จะออมซึ่งวัดไดไดจากการที่บุคคลน้ันมีทัศนคติที่ดีตอ

การออม  

6.3 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ

สมาชิก กบข. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. สอดคลองกับแนวคิดของ จันทะสุก 

ลาดสะอาด และคณะ (2561) ที่กลาวถึงความทนตอความเสี่ยงวาคือระดับความสามารถที่บุคคลจะ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สะอาด  พงศาเจริญนนท 

 

 
           789 

ยอมรับเหตุการณเสี่ยงที่ไมคาดคิด และอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่เปนตัวกำหนดการ

ถือครองสินทรัพยในกลุมสินทรัพยลงทุนเพื่อใหไดสัดสวนที่ดีที่สุดภายใตความเสี่ยงและผลตอบแทนที่

ตองการของบุคคล และ ความทนตอความเสี่ยงสามารถพยากรณกลยุทธการออมและการลงทุน            

เพื่อการเกษียณไดอยางมีนัยสำคัญ 

6.4 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา ความเชื่อมั่น คุณภาพการใหบริการ 

และผลการดำเนินงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. สอดคลองกับแนวคดิของ 

วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน (2546) ที่กลาวถึง ความเช่ือมั่นของผูรับบริการ เกิดจากความมั่นใจในความ

นาเช่ือถือและความไววางใจในผลิตภัณฑหรือการใหบริการ โดยพิจารณาถึงการตอบสนองความคาดหวัง 

จากคุณภาพการใหบริการ ผลการดำเนินงานเปนที่นาพึงพอใจ อีกทั้งการใหบริการที่ดีเปนอีกหน่ึง

ปจจัยที่สำคัญ ที่สงผลตอความรูสึกเช่ือมั่นในการนำเงินมาเก็บออมใน กบข. 

6.5 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา การสงเสริมนโยบายการออมของ

หนวยงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. สอดคลองกับแนวคิดของ นันทพร 

พุทธรักษา (2556) ที่กลาววา สภาพแวดลอมไมวาจะเปนความสัมพันธในแบบใด ยอมมีอิทธิพลตอ

ความคิดของบุคคล อาจเกิดการปลูกฝง หรือทำตามจนกลายเปนคานิยมของสังคมนั้น ซึ่งเปนผลให

บุคคลมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกันในสังคม  

6.6 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา การสื ่อประชาสัมพันธความรู มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อรุณรัตน ชินวรณ 

(2553)  ที่กลาววา การที่กลุมเปาหมายจะเกดิการยอมรับขาวสารที่ถูกสงไปน้ัน สื่อประชาสัมพันธเปน

สื่อกลางที่เปนตัวเช่ือมตอขอมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะสื่อใหม เชน Twitter Line Facebook มีบทบาท

สำคัญและสงผลตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมเปนอยางมาก  

6.7 จากผลการทดสอบทดสอบความสัมพันธฯ พบวา สิ่งจูงใจที่กระตุนการออม มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการออมเงินใน กบข. สอดคลองกับแนวคิดของ ชารวี บุตรบำรุง (2555) ที่กลาววา ถา

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการออมเพิ ่มมากขึ ้นเทาใด เปนสิ ่งดึงดูดใจใหบุคคลมีการออมเพิ่มมาก            

ข้ึนเทาน้ัน 

 

7. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 

 จากผลการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ดังน้ี 

1) ควรมีการประชาสัมพันธดานขาวสารตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

กบข. ใหดีย่ิงข้ึน ไมวาจะเปนดานการดำเนินงาน การนำเงินไปลงทุน ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน 

และกิจกรรมตาง ๆ  ที่ กบข.ไดดำเนินการและมีผลตอตอสมาชิก และควรมีการแจงใหทราบผานสื่อ

ตาง ๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน เชน จดหมายประชาสัมพันธ  LINE  Facebook เปนตน เนนการ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    790  

ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบอยางทั่วถึงและตอเน่ือง และควรมีการปรับปรุงดานเน้ือหาและขอมูล

ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

2) ควรมีการใหความรูความเขาใจกับสมาชิกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ  โดยใหความรูในเรื่องขอกำหนดตาง ๆ  รวมทั้งระเบียบขอปฏิบัติ ผลประโยชนที่

สมาชิกควรจะไดรับเบื้องตน เน่ืองจากสมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนที่ตนเองไดรับ 

3) กบข. ควรดำเนินการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายของ กบข. โดยคำนึงผลประโยชนตอบ

แทนแกสมาชิกสูงสุด  โดยดำเนินการบริหารดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  รวมถึงมีการกระจาย

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเหมาะสม และตองสรางความเช่ือมั่นใหแกสมาชิกใหรูสึกมั่นคง  ตอชีวิต

การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการวา เมื่อเกษียณอายุแลวจะไดรับเงินพรอมกับผลประโยชนที่จะ

ไดรับคืน เพราะสมาชิกยังขาดความมั่นใจเกี่ยวกับดำเนินงานของ กบข. 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระหรือปจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม                

การออม เชน  ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจ  เปนตน   

2) การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางที่มีความแตกตางทางดานลักษณะ

ประชากรทั่วไป เพื่อที่ผลการศึกษาน้ันอาจจะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม

เงินใน กบข.มากกวาในการศึกษาครั้งน้ี  และควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม

เงินใน กบข. ของกลุมประชากรอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อทำการเปรียบเทียบกับปจจัยที่สงตอพฤติกรรมการ

ออมเงินใน กบข. 
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ปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ตอกองทุนการออมแหงชาติ 

 

 

สันติพงษ นกแพทย0* 

  

   บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับกองทุนการออมแหงชาติ 2) ศึกษาพฤติกรรม   

การออม และ 3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติตอกองทุนการออมแหงชาติ โดยการเก็บขอมูลจาก

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบอาศัยความนาจะเปน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม ออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

Chi square T-Test และ One-way ANOVA กำหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95%  

ผลการศึกษาจากผูเขารวมการศึกษา 400 คน พบวา สวนใหญอยูในชวงอายุ 15-30 ป เปน

เพศหญิงรอยละ 52.8 และรอยละ 70.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอมูลพฤติกรรมการออม 

พบวา รอยละ 90.8 ออมในรูปแบบฝากธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคการออมเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน

รอยละ 51.7 และรอยละ 82.5 มีความถี่ในการออมทุกเดือน ขอมูลระดับความพึงพอใจตอปจจัย           

การออมในกองทุนการออมแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ในปจจัยการไดรับเงินสมทบ

จากรัฐ ผลประโยชนทางภาษี การไดรับเงินบำนาญตลอดชีพ และความมั่นคงของกองทุน ในขณะที่

ปจจัยเรื่องผลตอบแทนมีความพึงพอใจอยูในระดับต่ำ 

 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : Santipong.okc38@gmail.com 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน

ที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการออมในกองทุนการออมแหงชาติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ              

ทางสถิติ ในขณะที่เรื่องระดับการศึกษาที่ตางกันมีความพอใจตอกองทุนการออมแหงชาติไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

คำสำคัญ : กองทุนการออมแหงชาติ  แรงงานนอกระบบ 

 

1. บทนำ 
 

ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติรายงานวาป 2562 มีจำนวนผูทำงานทั้งสิ้น 37.5 ลานคน  

มีแรงงานทีไ่มไดอยูในระบบประกันสังคมและไมมีความคุมครองหรือแรงงานนอกระบบถึง 20.4 ลานคน

คิดเปนรอยละ 54.3 จากแรงงานทั้งหมด แรงงานนอกระบบมีปญหาที่เกิดจากไมมีความคุมครองจาก

กฎหมายแรงงานอยูอยางมาก อาทิเชน ช่ัวโมงทำงานที่เกินกฎหมายกำหนด วันลาที่ไมครบตามกฎหมาย

กำหนดหรือไมมีวันลาพัก แรงงานนอกระบบตองการใหภาครัฐชวยดูแลปญหาตางๆที่เกิดขึ้นโดย             

เรื่องผลตอบแทนเปนเรื่องที่แรงงานนอกระบบตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือแกไขมากที่สุด 

รองลงมาเปนความตอเน่ืองในการจางงาน ยังมีเรื่องการทำงานหนักและมีเรื่องที่ผิดกฎหมายแรงงาน 

แรงงานนอกระบบสวนใหญไมมีหลักประกันการทำงาน ไมมีการวางแผนการออมเพื่อเกษียณอายุและ

ไมมีเงินเก็บเพื ่อการเกษียณอายุ สังคมไทยปจจุบันยังมีปญหาการออมคอนขางมากเนื ่องจาก 

ประชากรไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และผูใชแรงงานรายไดสวนใหญใชในการบริโภค            

เปนหลัก การเก็บออมจึงทำไดนอย ประชาชนขาดความรูเรื่องการออม การการลงทุน บางครัวเรือน

ไมเคยทำบัญชีรายรับรายจาย และขาดความรูการแสวงหารายไดเพิ่ม ในปจจุบันประเทศไทยกาวเขา   

สูสังคมผูสูงอายุแลวและกำลังจะเปนสังคมผูส ูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ.2564 สหประชาชาติ              

ระบุวา ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกินรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ   

ถือวาประเทศนั้นกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเปน "สังคมผูสูงอายุอยาง

สมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 โดยตัวเลข

ของประเทศไทยจากสถานการณนี ้เปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการแพทยทำใหประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการ

วางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำใหเกิดการลดภาวะเจริญพันธุอยางรวดเร็วและ            

การลดลงอยางตอเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำใหจำนวนและสัดสวนประชากรสูงอายุ

ของไทยเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ผลที่ตามมาของประเทศที่เขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ซึ่งหากเปนประเทศ

กำลังพัฒนา เมื่อมีผูสูงอายุมากข้ึนทำใหปจจัยการผลิตทางดานแรงงานลดลง ทำใหเกิดการเคลื่อนยาย

แรงงานตางดาวมากข้ึน การลงทุนการออมนอยลง ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายได

ประชาชาตินอยลง งบประมาณรายจายเพิ่มข้ึนขณะที่งบประมาณรายไดลดลง รัฐบาลตองสนับสนุน
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งบประมาณดานสวัสดิการใหแกผูส ูงอายุมากขึ ้น อีกทั้งเกิดปญหาสังคมตามมา เชน ผูสูงอายุถูก

ทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่ำแย และความเสื่อมโทรมทางรางกาย จำเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใส ดังน้ัน

การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุควรจะรวมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแตระดับ

บุคคล ชุมชนและประเทศเพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญของการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหความรู

สังคม และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทำมากข้ึน สนับสนุนใหมีการเตรียมวางแผนการออม การใชชีวิต

ในบั้นปลาย ทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตัวเองมีคุณคาเพื่อไมใหเปนภาระสังคมตอไป 
 

 2. วัตถุประสงค 
 

2.1 ศึกษาการรับรูถึงกองทุนการออมแหงชาติ 

2.2 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครตอกองทุนการออมแหงชาติ 

2.3 ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
3. คำถามวิจัย 
 

ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครตอกองทุนการออมแหงชาติเปน

อยางไร 

 

4. แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดสามเสาหลักของระบบเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ 

ธนาคารโลก (World Bank) ไดนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการออมเพื่อเกษียณอายุหรือ

ระบบบำเหน็จบำนาญ เพื่อทำใหเกิดความมั่นคงทางสังคมของประเทศ ที่เรียกวา “สามเสาหลักของ

ระบบเงินออมเพื่อวัยเกษียณ” (Three Pillars หรือ The Multi Pillar of Old Age Security) โดย

ยึดหลักการสรางระบบบำนาญสมดุลและสามารถรองรับภาระในอนาคตที่จะตองเลี้ยงดูผูเกษียณอายุ

ไดในระดับที่เหมาะสมและไมเพิ่มภาระภาษีใหกับประชาชนของประเทศ ขณะเดียวกันชวยสราง

รายไดของประเทศโดยใชเงินออมของคนในประเทศเปนตัวขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

การลงทุน 

เสาหลักตนท่ี 1 (Pillar 1) เปนระบบบำนาญภาคบังคับที่รัฐบาลของแตละประเทศจัดให            

แกประชาชน เรียกวา Pay-as-you-go (PAYG) ซึ่งจะกำหนดผลประโยชนที่จะจายใหแกสมาชิกแนนอน 

(Defined Benefit) จนกระทั ่งเสียชีวิต โดยจายจากเงินภาษีที ่เก็บจากประชาชนมาจัดสรรเปน

งบประมาณ เพื่อสรางหลักประกันเพือ่การชราภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ ซึ่งกำหนดผลประโยชน 

ข้ันต่ำของรายไดใหเพียงพอแกการยังชีพ ที่ควรจะตองไมต่ำกวาเสนความยากจน (Poverty Line) 
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เสาหลักตนท่ี 2 (Pillar 2) เปนระบบเงินออมภาคบังคับ (Mandatory System) ที่รัฐบาล

บังคับใหประชาชนออมขณะทำงาน อาจบริหารโดยเอกชนหรอืหนวยงานอิสระของรัฐ มีเงินกองทุน

และมีการสงเงินสะสมของสมาชิก และมีการสมทบจากนายจางเขากองทุนในบัญชีของสมาชิกแตละ

คน (Individual Account) สวนใหญจะกำหนดให มีการนำสงเง ินสะสมเขากองท ุนในอ ัตราที่

แนนอน (Defined Contribution) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะยกระดับรายไดของผูเกษียณใหสูงกวาเสน

ความยากจนเพื่อใหมีรายไดที่ดีข้ึนตามมาตรฐานการดำรงชีวิตอยางปกติ 

เสาหลักตนท่ี 3 (Pillar 3) เปนระบบการออมภาคสมัครใจ (Voluntary System) และ

รัฐบาลใหการสงเสริม ซึ่งมีการบริหารโดยภาคเอกชน มีเงินกองทุนและมีการสงเงินสะสมของสมาชิก

ในจำนวนที่แนนอน (Defined Contribution) ในบางกรณีอาจมีเงินสมทบจากนายจางเขากองทุนใน

บัญชีของแตละคน โดยมีวัตถุประสงคใหผูออมมีทางเลือกในการออมเงนิไวใชในยามเกษียณมากข้ึน มี

ความเพียงพอของเงินออมในการดำรงชีวิตในอนาคต ในการเขาถึงความสะดวกสบายและการดูแล

รักษาพยาบาลที่สูงกวามาตรฐาน 

เจน จงจันสี (2558) ปจจ ัยที ่มีผลตอการสมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ 

กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง อายุเฉลี่ย33ป ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพที่ตัดสินใจสมัครกองทุน 

มากที่สุดคือคาขาย รองลงมารับจางทั่วไป รายไดต่ำกวา 15,000 บาท ผูที่ตัดสินใจเพราะไดรบัเงิน

สมทบจากรัฐบาล รองลงมาไดรับผลตอบแทนจากกองทุน 

พิทักษ ศรีสุขใส และปติพันธุ ออนจันทร (2560) ปจจัยที่มีผลตอการออมในกองทุนการออม

แหงชาติของผูประกอบอาชีพอิสระในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการวิเคราะหขอมูลจาก

ผู ตอบแบบสอบถามกลุ มตัวอยางมีรายไดเฉลี่ย 11,106.25 บาท มีเงินออมเฉลี่ย 2,136.50 บาท             

ตอเดือน สวนใหญออมในรูปแบบออมทรัพยกับธนาคาร รองลงมาเปนการซือ้สลากออมสินและ ธกส. 

จากผู ตอบแบบสอบถามมีเพียงรอยละ 14.3 ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติและ               

สวนใหญตัดสินใจออม 

นครินทร เจียวสวาง(2558) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษา

ขาราชการกรมโยธาและผังเมือง ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 328 คน

เปนเพศชายรอยละ 52.1 สวนใหญมีสถานภาพสมรสรอยละ 57.9 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

64.3 อยูในตำแหนงระดับปฏิบัติการรอยละ 23.2 มีรูปแบบการออมในหุนสหกรณมากที่สดุรอยละ 

31.5 วัตถุประสงคการออมเพื่อใชจายยามเกษียณรอยละ 25 ปจจัยสวนบุคคลมีสวนสัมพันธกับ

รูปแบบการออมและการลงทุน  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคการออม ปจจัย             

สวนบุคคลมีความสัมพันธกับสัดสวนเงินออมตอรายไดตอเดือน ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม

เพื่อวัยเกษียณของขาราชการกรมโยธาและผังเมืองทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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โชติกา ศุภนภาโสตถ์ิ (2560) พฤติกรรมและรูปแบบการออมของแรงงานนอกระบบ แรงงาน

นอกระบบเมื่อเริ่มทำงานจะมีรายไดที่ต่ำแตรายจายที่มากกวารายไดจึงทำใหไมมีเงินเพียงพอสำหรับ

การออม เมื่อเขาสูวัยกลางคนที่อายุเฉลี่ย 35-45 ป เริ่มมีรายไดที่มากขึ้นแตรายจายยังคงสูงอยูมาก

เชนกันอยางไรก็ตามยังคงเหลือเงินบางสวนสำหรับการออม จากนั ้นเมื่อเขาสูวัยชรารายไดของ

แรงงานนอกระบบจะลดลงจนไมมีรายไดเลยแตยังคงมีรายจายที่สูงซึ่งคาใชจายอาจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 

จึงทำใหแรงงานนอกระบบไมมีเงนิเก็บออม นอกจากน้ีกลุมอาชีพยังพบวาช่ัวโมงการทำงานตอสปัดาห

และนโยบายชวยเหลือดานการเพิ่มระดับราคาผลผลิตแกแรงงานนอกระบบเปนปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรมการออม 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวน 5,666,264 คน 

(ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดย

การคำนวณหากลุมตัวอยางจะใชสูตรคำนวณของTaro Yamane ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ใช

วิธีการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 

(Stratified sampling) โดนการใชแบบสอบถาม Google Form เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบมีความแมนตรง 

(Validity) ในสวนของความแมนตรงทางเนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือ (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนเพื่อหา

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีคา 0.853 ซึ่งมากกวา 0.7 อยู

ในเกณฑยอมรับไดแสดงถึงความเชื่อมั่นในระดับสูง แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 

สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนคำถามคัดกรองจำนวน1ขอ 

สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยบุคคล ประกอบดวยขอคำถามแบบเลือกตอบจำนวน 5 ขอ  

สวนที่ 3 เปนขอมูลพฤติกรรมการออม มีจำนวน 4 ขอ 

สวนที่ 4 เปนขอมูลเกี่ยวกับคำถามปจจยัดานแรงจงูใจการออมในกองทุนการออมแหงชาติ 5 ขอ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

6. ผลการศึกษา 
 

6.1 คำถามคัดกรอง 

การรับรูกองทุนการออมแหงชาติ ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน รูจักกองทุนการออม

แหงชาติ 272 คนคิดเปนรอยละ 68.0 ไมรูจักกองทุนการออมแหงชาติ 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 

6.2 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่ส ุดจำนวน 211 คนคิดเปนรอยละ 52.8 เพศชาย            

189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 

ชวงอายุ ชวงอายุของผู ตอบแบบสอบถามมากที ่สุดคือ 15-30 ปจำนวน212 คนคิดเปน                

รอยละ 53.0 รองลงมา 31-50 ป จำนวน 160 คนคิดเปนรอยละ 40.0 และมากกวา 50 ปนอยที่สุด

จำนวน 28 คนคิดเปนรอยละ 7.0 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด

จำนวน 281 คนคิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรีจำนวน 73 คนคิดเปน

รอยละ 18.3 และระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีนอยที่สุดจำนวน 46 คนคิดเปนรอยละ 11.5 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.อาชีพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.รายได 

พฤติกรรมการออม 

1.รูปแบบการออม 

2.วัตถุประสงคการออม 

3.สัดสวนการออม 

4.ความถีก่ารออม 

ปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ 

1.ผลตอบแทน 

2.ไดรับเงินสมทบจากรัฐบาล 

3.ผลประโยชนทางภาษี 

4.ไดรับเงินบำนาญตลอดชีพ 

5.ความม่ันคงของกองทุน 

 

ความพึงพอใจปจจัยกองทุน 

การออมแหงชาติ 
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อาชีพ อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุดจำนวน 157 คน 

คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาอาชีพพนักงานเอกชนจำนวน 101 คนคิดเปนรอยละ 25.3 อาชีพธุรกิจ

สวนตัวจำนวน 68 คนคิดเปนรอยละ 17.5 ขาราชการจำนวน 36คนคิดเปน 9.0และเปนอาชีพอื่น ๆ

จำนวน 38 คนคิดเปนรอยละ 9.5 

รายไดตอเดือน รายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาทจำนวนมากที่สุด 177 คนคิดเปน                

รอยละ 44.2 รองลงมานอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาทจำนวน 116 คนคิดเปนรอยละ 29.0 

รองลงมา40,001-70,000 บาท จำนวน 69 คนคิดเปนรอยละ 17.3 และมากกวา 70,000 บาทจำนวน

นอยที่สุด 38 คนคิดเปนรอยละ 9.5 

6.3 ขอมูลพฤติกรรมการออม 

รูปแบบการออม แบบสอบถามขอน้ีเปดใหผูตอบสามารถเลือกตอบคำถามไดมากกวา 1 ขอ

โดยผูตอบแบบสอบถามเลอืกฝากกับธนาคารมากทีสุ่ดจำนวน 363 คน คิดเปนรอยละ 90.8 รองลงมา

เลือกซื้อสลากออม/ธกส.จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาเลือกซื้อประกันชีวิตจำนวน 

125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาออมในกองทุนตาง ๆ จำนวน 95 คนคิดเปนรอยละ 23.8 

รองลงมาเลือกออมในพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 

วัตถุประสงคการออม ผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคการออมเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน             

มากที่สุดจำนวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.7 รองลงมามีวัตถุประสงคการออมเพื่อเกษียณอายุ

จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมามีวัตถุประสงคการออมเพื่อผลตอบแทนจำนวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 14.0 และมีวัตถุประสงคเพื่อลดหยอนภาษีนอยที่สุดจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 

สัดสวนการออม ผูตอบแบบสอบถามมีสัดสวนการออม 1,001-3,000 มากที่สุด จำนวน 158 

คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมามีสัดสวนการออมนอยกวาหรือเทากับ 1,000 จำนวน 91 คน            

คิดเปนรอยละ 22.8 รองลงมามีสัดสวนการออมมากกวา 5,000 จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 

และมีสัดสวนการออม 3,001-5,000 นอยที่สุด จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3 

ความถี่การออม ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่การออมทุกเดือนมากที่สุดจำนวน 330 คน           

คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมามีความถี่การออมทุกปจำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และมี

ความถ่ีการออมทุกวันนอยที่สุดจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.2 

6.4 ความพึงพอใจปจจัยการออมในกองทุนการออมแหงชาติ 

ความพึงพอใจปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับสูงใน

ปจจัยความมั่นคงของกองทุน 4.41 รองลงมาพึงพอใจปจจัยไดรับเงินสมทบจากรัฐ 4.15 รองลงมา

ปจจัยไดรับเงินบำนาญตลอดชีพ 4.02 รองลงมาปจจัยผลประโยชนทางภาษี 3.93 และมีความพึงพอใจ

ปจจัยผลตอบแทนในระดับต่ำ 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    800  

6.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานบุคลที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจกองทุนการออมแหงชาติ

ที่แตกตางกัน 

สมมติฐานยอยที่ 1.1 เพศหญิงมีความพึงพอใจของปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ

มากกวาเพศชาย 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test พบวาคา t อยูที่ 3.663 คา Sig อยูที่ .000 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญที ่ตั ้งไวที่ .05 ดังนั ้นเพศหญิงมีความพึงพอใจตอปจจัยกองทุนการออม

แหงชาติ มากกวาเพศชายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สมมติฐานยอยที่ 1.2 ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจปจจัยกองทุนการออม

แหงชาติที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติ ANOVA พบวาคา f อยูที่ 9.752 คา Sig อยูที่ .000 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญที่ตั้งไวที่  .05 ดังนั้นชวงอายุที่มากขึ้นสงผลตอความพึงพอใจของปจจัย

กองทุนการออมแหงชาติที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของปจจัย

กองทุนการออมแหงชาติ 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติ One-way ANOVA พบวาคา f อยูที่ .52 คา Sig อยูที่ 

.950 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญที่ตั้งไวที่  .05 ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความ                 

พึงพอใจของปจจัยกองทุนการออมแหงชาติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 1.4 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของปจจัย

กองทุนการออมแหงชาติ 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติ ANOVA พบวาคา f อยูที่ 20.018 คา Sig อยูที่ .000 ซึ่ง

มากกวาระดับนัยสำคัญที่ตั้งไวที ่.05 ดังนั้นรายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของ

ปจจัยกองทุนการออมแหงชาติของประชาชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที ่1.5 อาชีพขาราชการมคีวามพึงพอใจของปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ

มากกวาอาชีพพนักงานเอกชน 

ผลการวิเคราะหโดยใช t-test พบวาคา t อยูที่ 5.048 คา Sig อยูที่ .000 ซึ่งนอยกวา

ระดับนัยสำคัญที่ต้ังไวที่  .05 ขาราชการจึงมีความพึงพอใจตอปจจัยกองทุนการออมแหงชาติมากกวา

อาชีพพนักงานเอกชนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 1: ความพึงพอใจปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลใหมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน 

สมมติฐานยอย 2.1 เพศมีความสัมพันธตอวัตถุประสงคการออม 

จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 17.030 df = 3 Sig = .001 แสดงวาเพศ

มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานยอย 2.2 ชวงอายุมีความสัมพันธตอสัดสวนการออม 

จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2= 95.906 df = 6 Sig = .000 แสดงวาอายุมี

ความสัมพันธกับสัดสวนการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานยอย 2.3 รายไดที่มีความสัมพันธตอความถ่ีการออม 

จากการทดสอบคา Chi-square ได 𝑋𝑋2 = 30.798 df = 9 Sig = .000 แสดงวา

รายไดมีความสัมพันธกับความถ่ีการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 2: ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรอิสระ 

สัมพันธ ไมสัมพันธ 

เพศ วัตถปุระสงคการออม   

อายุ สัดสวนการออม   

รายได ความถี่การออม   

 

7. สรุป 
 

ปจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผูใชแรงงานทั้งสิ้น 37.5 ลานคนและเปนผูใชแรงงานนอก

ระบบ 20.4 ลานคน แรงงานนอกระบบจะไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายแรงงานจึงทำใหพบ

ปญหาตางๆมากมาย เชน ผลตอบแทนไมเปนธรรม จำนวนช่ัวโมงการทำงานเกินกวากฎหมายกำหนด 

เปนตนและปญหาสำคัญคือหลักประกันในวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบ จึงทำใหภาครัฐไดจัดต้ัง

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความพึงพอใจปจจัยกองทุนการออมแหงชาติ 

แตกตาง ไมแตกตาง 

เพศ 

ปจจัยกองทุน 

การออมแหงชาติ 

  

อายุ   

อาชีพ   

ระดับการศึกษา   

รายได   
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กองทุนการออมแหงชาติเพื่อใหแรงงานนอกระบบไดมีหลักประกันในวัยเกษียณเพราะประเทศไทย

กำลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติ           

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครตอกองทุนการออมแหงชาติ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสำรวจผานแบบสอบถาม และไดขอมูลตอบกลับที่มีความสมบูรณ 

ทั้งหมด 400 ชุด จึงนำมาประมวลผลทางสถิติ สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเรือ่ง ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ตอกองทุนการออมแหงชาติ สามารถแบงสรุปผลการศึกษางานวิจัยเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุ มตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 15-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท และ

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

สวนที่ 2 ขอมูลการออม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกออมในรูปแบบฝากธนาคาร มี

วัตถุประสงคการออมเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน มีสัดสวนการออม 1,001-3,000 บาท มีความถี่ในการออม

ทุกเดือน 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอปจจัยการออมในกองทุนการออมแหงชาติ พบวาความพึงพอใจ 

ตอปจจัยการออมในกองทุนการออมแหงชาติอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.0942, S.D. = 0.235) เมื่อพิจารณา

เปนแตละปจจัยพบวา ปจจัยดานความมั ่นคงของกองทุน (𝑋𝑋�= 4.41, S.D. = 0.927) รองลงมาคือ 

ไดรับเงินสมทบจากรัฐ (𝑋𝑋�= 4.15, S.D. = 0.982) รองลงมาคือไดรับเงินบำนาญตลอดชีพ (𝑋𝑋�= 4.02, 

S.D. = 1.068) รองลงมาคือ ผลประโยชนทางภาษี (𝑋𝑋�= 3.93, S.D. = 1.135) และผลตอบแทนอยู              

ในระดับต่ำ (𝑋𝑋�= 2.20, S.D. = 0.517)  

7.1 ขอเสนอแนะ 

7.1.1 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 

ขอเสนอแนะที่สำคัญของการศกึษาครั้งนี้อาจจะเปนประโยชนตอกองทุนการออม

แหงหรือกองทุนลักษณะเดียวกันโดยการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยการออมของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครตอกองทุนการออมแหงชาติโดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

7.1.1.1 เพิ ่มชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรู ถึงกองทุน           

การออมแหงชาติใหทั ่วถึงและกวางขวางมากขึ ้น เชน ในปจจุบันคนไทยใชอินเตอรเน็ตและสื่อ

ออนไลนมากข้ึน ทางภาครัฐควรจะประชาสัมพันธชองทางออนไลนใหมากกวาปจจุบัน 

7.1.1.2 ใชผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพื่อใหประชาชนเปดใจยอมรับและ

ทำความเขาใจกองทุนการออมแหงชาติใหดีข้ึนกวาปจจุบนั เชน โคชหนุม จักรพงษ เมษพันธุ (Money 

Coach) หรือ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ประชาชนจะไดรับความรูและวิธีการออมเงินที่ถูกตอง 
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7.1.1.3 เพิ่มวิชาการออมพื้นฐานใหกับนักเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการวางแผนการเงินที่ถูกตองเพราะการให

ความรูกับนักเรียนกอนวัยทำงานจะทำใหวางแผนการใชเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.1.1.4 ในปจจุบันประชาชนที่สมัครสามารถเลือกออมได3รูปแบบคือ 

ออมงาย ออมสบายและออมชัวร ผูวิจัยคิดเห็นวานอยเกินไปสำหรับประชาชนบางกลุมตองการใหเพิม่

รูปแบบการออมใหกับประชาชนไดเลือกมากกวาปจจุบนัเพื่อใหตรงกบัความตองการของประชาชนใน

ทุกชวงวัยเพราะปจจุบันออมสูงสุดได 13,200 บาทตอป อาจจะนอยเกินไป 

7.2 ขอเสนอแนะสำหรับวิจัยในอนาคต 

7.2.1 ควรมีเวลาในการเก็บขอมูลใหครอบคลุมในระดับภูมิภาคหรือทั้งประเทศเพื่อ

ทราบถึงความตองการของประชาชน 

7.2.2 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนในแงมุมตาง ๆ 
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แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  

3 อ 2 ส ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 

 

สายฝน เลิศวาสนา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 3) เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การศึกษา

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใชแบบประเมินความรอบรู

ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขต             

หนองแขม กรุงเทพมหานคร จำนวน 192 คน ใชวิธีสุ มตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

sampling) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับความรอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ  

ผลการศึกษา พบวา กลุ มตัวอยาง 192 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 60 ปขึ ้นไป 

การศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสคู สวนใหญไมมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทำงานบาน มีรายได 

นอยกวา 5,000 บาท มากที่สุด มีโรคประจำตัวมากกวาไมมีโรคประจำตัว โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด 

คือโรคความดันโลหิตสูง มีระยะเวลาเปนอาสาสมัครสาธารณสุข 2-5 ป และ 6-10 ปจำนวนเทากัน 

ผลการวิเคราะหความ รอบรูดานสุขภาพโดยรวม พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรอบรูดาน

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : saifon392@gmail.com 
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สุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความรูความเขาใจทางสุขภาพ การเขาถึงขอมูลและ

บริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง 

อยูในระดับปานกลาง อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. มีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับดี 

ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก 

อายุ (r= -.23) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ  3อ.2ส.

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= .14) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ (r= .24) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.01 รายไดมี

ความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ (r= .15) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 และโรค

ประจำตัวมีความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ (r= -.17) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ความรอบรูดานสุขภาพ ในดานความรู ความเขาใจดานสุขภาพ ดานการจัดการตนเอง ดานการรู              

เทาทันสื่อและสารสนเทศ และดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. (r=0.22, 0.25, 0.14, 0.14) ตามลำดับ สวนการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ และ

การสื่อสารสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 

 

คำสำคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อาสาสมัครสาธารณสุข 

 

1. บทนำ 
 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ20 ป (ดานสาธารณสุข) มีเปาประสงคใหประชาชนมีความรอบรู

ดานสุขภาพ มีสวนรวมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึง

บริการสาธารณสุขที่จำเปน และอยู ในสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงภายใตระบบสาธารณสุขที่เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี ประชาชนมี

สุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไมนอยกวา 85 ป และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม             

นอยกวา 75 ป อยูในสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะและมีความสุขภายในป 2579 ความรอบรู

ดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนหนึ่งในประเด็นเรงดวนที่ตองดำเนินการตอไปในยุทธศาสตร 

ดานที่ 1 (คนไทยในศตวรรษที่ 21) ตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 

ฉบับลงประชามติ ไดกําหนดไวในมาตรา 55 วา รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ี

มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและ

การปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ดังนั้นการปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ จึงเปนนโยบายเรงดวนในการ

ผลักดันใหการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการสรางพลเมืองไทยใหเปนพลเมืองที่มีสุขภาพดีอยางเปน

รูปธรรม และสอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญ (Division of Non-Communicable Disease, 2018) 
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จากการสำรวจสถานการณความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย กองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในป 2559 พบวา ประชาชนมีความเสี่ยงตอการ       

เกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกกลุมวัย โดยเฉพาะกลุมโรคไมติดตอมีแนวโนมสูงขึ้นและพบในคนที่มีอายุนอยลง     

ซึ่งพบในวัยทำงาน อายุ 15-59 ป รอยละ 49 มีระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลักเรื่อง 3อ.2ส. 

ไดแก อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุราอยูในระดับไมดี โดยเฉพาะความรอบรู 

ดานการสื ่อสารเพื ่อเพิ ่มความเชี ่ยวชาญดานสุขภาพ การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ              

ความรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการเงื ่อนไขทางสุขภาพของตนเอง รวมทั้งประชาชนยัง

ประสบปญหาสุขภาพตาง ๆ ที่เกิดจากการเลือกใชผลิตภัณฑดานสุขภาพที่ไมถูกตอง จากการสำรวจ

ขอมูลดานสุขภาพของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2560 พบวาประชากรไทยมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารสำเร็จรูป โดยมีความถี่ 1 ถึง 2 วัน ตอสัปดาห สำหรับ

พฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี ่ พบวาประเทศไทยมีประชากรจากจำนวนประชากรอายุ                 

15 ปขึ ้นไป ทั้งสิ ้น55.9 ลานคน เปนผู ที ่ไมสูบบุหรี ่ทั ้งในอดีตและปจจุบันจำนวน 40.5 ลานคน                

(รอยละ 72.4) ผูที่ปจจุบันไมสูบแตเคยสูบในอดีต จำนวน 4.75 ลานคน (รอยละ 8.5) ผูที่ปจจุบัน              

สูบบุหรี่ 10.7 ลานคน (รอยละ19.1) โดยเปนผูที่สูบเปนประจำ 9.42 ลานคน (รอยละ16.8) และเปน

ผูท่ีสูบนาน ๆ ครั้ง 1.25 ลานคน (รอยละ2.2) และดื่มสุรา 15.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 28.44 

ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนหัวใจสำคัญของงานสงเสริมสุขภาพและ     

การปองกันโรค โดยเฉพาะในยุคของขอมูลดิจิทัลและสังคมออนไลนขณะนี้ ประชาชนจำเปนตองมี

ความสามารถในการเขาถึง เขาใจ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล มีการกลั่นกรองและเลือก              

โดยนำไปใชในการตัดสินใจเพ่ือจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัวใหเหมาะสมและถูกตอง การท่ี

จะทำใหประชาชนมีความสามารถขางตน จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานในภาคสวน   

ตาง ๆ อาทิ ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคการสื่อสารมวลชน ภาคสวัสดิการสังคม และสังคม

โดยรวมในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาและสงเสริม

ใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลใน                  

การธำรงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั ่งยืน มีการชี ้นำระบบสุขภาพที ่สอดคลองกับปญหาและ                 

ความตองการของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการและสามารถ

คาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได รวมทั้งการจัดการโรคเรื ้อรังที่กำลังเปนปญหา

คุกคามระดับโลก อาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เปนเครือขายภาคประชาชนดาน

สาธารณสุขในชุมชนที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 

เปนผูที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดในการดูแลสุขภาพเบื้องตน ทำหนาที่ในการ “แกขาวราย กระจาย

ขาวดี ชี้บริการ ประสานสาธารณสุข บำบัดทุกขประชาชน ทำตนเปนตัวอยางที่ดี” ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ มีสวนรวมในการใหความชวยเหลือประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีชวยใหประเทศชาตลิด

คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่ไมจำเปนลงไดอยางมหาศาล สามารถใหการแนะนำเผยแพรความรู 

การวางแผนงานดานสาธารณสุขในชุมชน และการประสานงานกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
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ระหวางศูนยบริการสาธารณสุขกับชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน จึงถือวา

อาสาสมัครสาธารณสุขเปนบุคลากรที่มีคุณคาตอองคกร ที่ควรไดรับการดูแลโดยเฉพาะดานสุขภาพ

และควรไดรับการพัฒนาใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ  

ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมีปญหา

การวิจัย คือ ความรอบรูทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขอยู              

ในระดับใด เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ผลักดัน

ใหอาสาสมัครสาธารณสุขสรางผลงานการปฏิบัติงานท่ีดี สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหเกิด

ประโยชนและสอดคลองกับความตองการในงานสาธารณสุขมูลฐาน มุงสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพและการมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในสังคมไทยตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ             

3อ.2ส. 

2.3 เพื ่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาความรอบรู ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ               

3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรม 3อ 2ส ผูวิจัยไดทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดตัวแปร

ในการศึกษา ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ปจจัยทางสังคม 

ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได และปจจัยอื่น ๆ  

โรคประจำตัว ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก ดานความรู 

ความเขาใจทางสุขภาพ ดานการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ดานการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 

ดานการจัดการตนเอง ดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที ่ถูกตอง และตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรม

สุขภาพ 3อ 2ส 

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สายฝน เลิศวาสนา 

 

 
           809 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ขอบเขตดานประชากรและกลุ มตัวอยาง ประชากรที ่ใชในการศึกษาเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จำนวน 362 คน กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จำนวน 192 คน ขนาดของกลุมตัวอยางที่นำมาใช

ในการวิจัยเปนสูตรขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด

เคลื่อนไมเกิน ±5% ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน

สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค (ธานินทร ศิลปจารุ.2563: 419) ของ

แบบสอบถาม ไดเทากับ 0.885 วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ขอมูลปจจัยทาง

ประชากร ปจจัยทางสังคมปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยอื ่น ๆ วิเคราะหดวยสถิติคารอยละ               

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

ความรอบรูดานสุขภาพ 

- ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 

- การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 

- การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 

- การจัดการตนเอง 

- การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง   

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 

ปจจัยทางประชากร ไดแก เพศ อายุ 

ปจจัยทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ   

ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได 

ปจจัยอ่ืนๆ โรคประจำตัว ระยะเวลาการเปน

อาสาสมัครสาธารณสุข 
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4. ผลการศึกษา 
 

อาสาสมัครสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยาง 192 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 82 มีอายุ 60 ปขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.9 ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา                

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.2 มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.8 สวนใหญไมมี     

อาชีพ/เปนแมบาน/ทำงานบาน คิดเปนรอยละ 42.2 มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 43.2 พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขมีโรคประจำตัวมากกวาไมมีโรคประจำตัว โดยมี              

โรคประจำตัว คิดเปนรอยละ 62.5 และพบวาโรคประจำตัวที่พบมากที่สุด คือโรคความดันโลหิตสูง 

คิดเปนรอยละ 60.0 อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญ มีระยะเวลาเปนอาสาสมัครสาธารณสุข                    

2-5 ป และ 6-10 ป มีจำนวนเทากัน คิดเปนรอยละ 27.6  

อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                  

มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 107.0, S.D. =11.9) โดยพบวาความรอบรูดานสุขภาพ ดานความรู ความเขาใจทาง

สุขภาพ ดานการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ดานการสื่อสารดานสุขภาพ ดานการจัดการตนเอง 

ดานการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที ่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง                

โดยมีคะแนนเฉลี ่ยตามลำดับดังนี้ (𝑋𝑋�= 3.3, S.D. = 0.9, 𝑋𝑋� = 18.7, S.D. = 3.2, 𝑋𝑋�= 14.8, S.D.               

= 2.9, 𝑋𝑋�= 14.7, S.D. = 2.4, 𝑋𝑋� = 14.8, S.D. = 2.9, 𝑋𝑋� = 2.9, S.D. = 1.2) และมีพฤติกรรมสุขภาพ 

3อ.2ส. ในระดับด ีมีคะแนนเฉลี่ย (𝑋𝑋� = 37.6, S.D. = 4.8) 

ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกันกับความรอบรูดานสุขภาพ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขและสอดคลองกับสมมติฐานที ่ 1 ไดแก อายุมีความสัมพันธทางลบ                

กับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= -.23) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ             

.01 ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข   

(r= .24) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับความรอบรูดาน

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= .15) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 โรคประจำตัว                   

มีความสัมพันธทางลบกับความรอบรู ดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= -.17) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

ปจจัยที่มีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขและ

สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 ไดแก อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (r= .14) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ความรอบรูดานสุขภาพ ในดานความรู ความเขาใจดานสุขภาพ ดานการจัดการตนเอง ดาน

การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองมีความสัมพันธทางบวก          

กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (r=0.22, 0.25, 0.14, 0.14) ตามลำดับ จึงสอดคลองกับ
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สมมติฐานท่ี 3 สวนการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. 

 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเรื ่อง               

3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อภิปรายตามวัตถุประสงค             

ดังนี้ คือ 

5.1  ระดับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา ระดับความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนก

ความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก ความรู ความเขาใจดานสุขภาพการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 

การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ี

ถูกตอง พบวาอยูในระดับปานกลาง แตมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยูในระดับดี ดังนั้นจึง

ควรสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขในพื ้นที ่ไดมีความรอบรู ทางดานสุขภาพเพิ ่มมากขึ ้นโดย                 

ใหความรูในดานการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพใหมากขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อตาง ๆ หรือจัดการ

อบรมใหความรู สรางความเขาใจ หากอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูความเขาใจที่ถูกตองจะทำให

การสื่อสารสุขภาพ การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหถูกตองและ               

การจัดการตนเองถูกตองดวย สอดคลองกับการศึกษาของ พิทยา ไพบูลยศิริ (2561) ท่ีพบวาความรอบรู

ดานสุขภาพโดยภาพรวมและองคประกอบยอยทั้ง 6 องคประกอบ ไดแก ความรูความเขาใจ การเขาถึง

ขอมูลการสื่อสาร การจัดการตนเอง การรูเทาทันสื่อ และการตัดสินใจ ของผูบริหารภาครัฐ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสวนใหญอยูในระดับพอใช และสอดคลองกับการศึกษาของนพมาศ โกศล และ

คณะ (2562)  ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับพอใช  

5.2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.2 ส.  

พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกัน ไดแก  

อายุ มีความสัมพันธทางลบกับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= -.23) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.               

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (r= .14) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ท้ังนี้เนื่องจากกลุมตัวอยาง

เปนวัยผูใหญ สวนใหญมีอายุ 60 ขึ้นไป มีความรอบรูดานสุขภาพ ดานการเขาถึงขอมูลและบริการ

สุขภาพ การสื ่อสารดานสุขภาพ ดานการรู เทาทันสื ่อและสารสนเทศนอย ซึ ่งสอดคลองกันใน               

ทิศทางตรงกันขามกับการศึกษาของปทมาพร ธรรมผล  และคณะ (2559) ที่พบวา ปจจัยดานอายุมี

ความสัมพันธทางบวกกับความรอบรูดานสุขภาพข้ันปฏิสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลอง

กันกับผลการศึกษาที่พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปน
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ผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคนที่มีประสบการณในการดำเนินชีวิตสามารถรับรูหรือทำความเขาใจ

ขอมูลขาวสารและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนไดดี 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 

(r= .24) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงสามารถเขาถึงขอมูลและ

บริการสุขภาพ การสื่อสารดานสุขภาพ ดานการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศไดดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ำ 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชนวนทอง ธนสุกาญจน และนรีมาลย นีละไพจิตร, 2559) พบวาระดับ

ความรอบรูดานสุขภาพเพิ ่มขึ้นตามระดับการศึกษาคือ ผูที ่มีการศึกษาสูงจะมีระดับความรอบรู              

ดานสุขภาพสูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ำ เนื่องจากการศึกษาทำใหมีทักษะและชองทางในการสื่อสารกับ

บุคคลและเขาถึง แหลงขอมูลขาวสารดานสุขภาพไดมากขึ้น สามารถทำความเขาใจสิ่งที่ไดเรียนรู

ไดมาก มีการตัดสินใจท่ีดี ปฏิบัติตัวไดถูกตองเหมาะสม  

รายได มีความสัมพันธทางบวกกับความรอบรู ดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข             

(r= .15) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูที่มีรายไดสูง มีทุนทรัพยเพียงพอในการ

เขาถึงแหลงขอมูลทางสุขภาพและมีความสามารถในการแสวงหาขอมูลสุขภาพจากแหลงที่เชื ่อถือ            

เพื่อดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาไมสอดคลองกับการศึกษาของแสงเดือน                

กิ่งแกว และนุสรา ประเสริฐศรี (2558)  และวรรณศิริ นิลเนตร (2557) พบวาอาชีพและรายไดไมมี

ความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดจาก

การประกอบอาชีพ 

โรคประจำตัว มีความสัมพันธทางลบกับความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข         

(r= -.17) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากอาสาสมัครที่มีโรคประจำตัวสวนใหญเปน

โรคเรื ้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน มีการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพและดาน                 

การรูเทาทันสื่อไมดี ตองไดรับความรู ความเขาใจเรื่องโรค การรับขอมูลขาวสารเปนประจำ ถึงจะทำ

ใหมีความรอบรูดานสุขภาพมากข้ึน 

ในขณะที่ตัวแปรความรอบรูดานสุขภาพ ในดานความรู ความเขาใจดานสุขภาพ ดานการ

จัดการตนเอง ดานการรู เทาทันสื ่อและสารสนเทศ และดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที ่ถูกตอง                      

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่3 สวนการเขาถึง

ขอมูลและบริการสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก               

3อ.2ส. สอดคลองกับการศึกษาของ พิทยา ไพบูลยศิริ (2561) ที่พบวารอบรูดานสุขภาพโดยรวมและ

พฤติกรรมสุขภาพมีสัมพันธกัน คือถาความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมเพ่ิมข้ึนพฤติกรรมสุขภาพจะดีข้ึน 

ทั้งนี้โดยผูที่มีความรอบรูดานสุขภาพเพียงพอมีโอกาสนอยที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน สูบบุหรี่ ดื่ม

แอลกอฮอลและขาดการออกกำลังกาย 
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5.3 แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

เนื่องจากการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเปนคุณลักษณะสำคัญที่จำเปนตองพัฒนาเพ่ือ

เพ่ิมความรอบรูดานสุขภาพของอาสาสมัคร ชวยในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจท่ีจะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ การเลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม มีความสามารถใน               

การจัดการสุขภาพไดดวยตนเอง (Self - Management) และอยูในสังคมรอบรู (Literate Society) 

นอกจากนี้การสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเปนเครือขายในทีม

สุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของประชาชน สนับสนุนให

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาบุคคลใหมีทักษะการเรียนรูเรื ่อง

สุขภาพและปญหาดานสุขภาพของตนเอง สามารถตัดสินใจหาแนวทางในการทำใหรางกายตนเองมี

สุขภาพดียิ่งข้ึน โดยเนนการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ  (กุนนที พุมสงวน, 2557)   

5.4 ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

5.4.1 ควรจัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขไดเกิดทักษะการเรียนรูและสามารถนำไปใชไดจริง โดยกิจกรรมท่ีจัดควรจัดเปนโปรแกรม

การสอนและทดลองปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยแบงการดำเนินกิจกรรมใหครบตามคุณลักษณะที่สำคัญ

ของความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก กิจกรรมสืบคน เขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ รูจริงเขาใจหางไกล

โรค การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู การตัดสินใจ ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค การวางแผน               

สรางเปาหมายพัฒนาสุขภาพตนเอง การดูแลตัวเอง ปลดลอคชีวิตสูผลลัพธแหงสุขภาพดี และ             

การบอกตอเรื่องราวสุขภาพ 

5.4.2 เสริมสรางการรับรูความสามารถตนเองใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให

เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพใหกับประชาชนใน

ชุมชน 

5.5 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

5.5.1 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตาม

หลัก 3อ.2ส. ของอาสมัครสาธารณสุข เพื่อประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรมและพฤติกรรม

สุขภาพของอาสาสมัคร 

5.5.2 ศึกษารูปแบบระบบสุขภาพที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางสุขภาพ

ใหกับประชาชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในการดูแลสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน 

5.5.3 ศึกษาการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและการมีสวนรวมในจัดการ

ตนเองของประชาชนในชุมชน 
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ผลการศึกษาและขอเสนอแนะท้ังหมดสามารถสรุปไดดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดับความรอบรู

ดานสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความ

รอบรู ด านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ             

3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาความ

รอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา 

ระด ับความรอบร ู ด านส ุขภาพ

โดยรวมของอาสาสมัครสาธารณสุข 

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรอบรู ดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

รายได โรคประจำตัว 

แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2

ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข เขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร พัฒนา

ความรอบร ู ด  านส ุขภาพ  ในการ

กล่ันกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะ

ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ

เลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ

ไดอยางเหมาะสม มีความสามารถใน

การจัดการสุขภาพไดดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพใหอาสาสมัครสาธารณสุขได

เกิดทักษะการเรียนรูและสามารถนำไปใชไดจริง โดยกิจกรรมที่จัดควรจัดเปนโปรแกรมการสอน

และทดลองปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยแบงการดำเนินกิจกรรมใหครบตามคุณลักษณะที่สำคัญ

ของความรอบรูดานสุขภาพ ไดแก กิจกรรมสืบคน เขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ รูจริงเขาใจ

หางไกลโรค การส่ือสารแลกเปล่ียนความรู การตัดสินใจ ลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียงตอโรค การ

วางแผนสรางเปาหมายพัฒนาสุขภาพตนเอง การดูแลตัวเอง ปลดลอคชีวิตสูผลลัพธแหงสุขภาพ

ดี และการบอกตอเรื่องราวสุขภาพ 

- เสริมสรางการรับรูความสามารถตนเองใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือใหเกิดความมั่นใจใน

การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เปนผูนำในการเปล่ียนแปลงสุขภาพใหกับประชาชนในชุมชน 

ภาพท่ี 2: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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บทบาทของ AI ตอการเปลี่ยนแปลงขององคกรยุคดิจิทัลในความคิดเห็น             

ของพนักงาน ศึกษากรณีสายงาน ฝายบรรจุภัณฑช้ินสวนสงออก 
แผนกปฏิบัติการบรรจุภัณฑ GW บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 

 

 

สิรพงศ กุลธรธนทรัพย0* 

  

   บทคัดยอ 
 

ในยุคที่มีการแขงขันอยางรุนแรงในดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมธุรกิจยานยนต ซึ่งเปน

ธุรกิจหลักของประเทศที่มีอัตราการเติบโตในทุก ๆ ป สงผลตอ GDP ของประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น ทำให

อุตสาหกรรมยานยนตเปนธุรกิจที่นาสนใจในการลงทุนของคายรถยนตตางๆ ประกอบกับภูมิศาสตร

ของประเทศ ท่ีเอื ้ออำนวยตอการเปนศูนยกลางในการผลิต และ การสงออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ             

ทั่วโลก สงผลใหธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมยานยนต มีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ป และ มีคายรถยนต

ใหม ๆ เขามาแยงชิงในสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น จากปจจัยดังกลาวนี้ ทำใหผูผลิตคายรถยนตตาง ๆ 

ตองสรรหากลยุทธในการแขงขัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ เขามาในกระบวน 

การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนเพื่อรักษาผลกำไรใหสูงขึ้น ซึ่งกรณีศึกษาใน

การทำวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาสายงานของฝายบรรจุภัณฑชิ้นสวนสงออก แผนกปฎิบัติการบรรจุภัณฑ 

GW บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด คายผูผลิตรถยนตยักษใหญระดับโลก ซึ่งพัฒนา

ความกาหนาทางเทคโนโลยีดานหุ นยนต และ เทคโนโลยีดาน AI หรือ ที ่เรียกวาหรือที ่เรียกวา

ปญญาประดิษฐ เพ่ือลดความเสี่ยงและความผิดพลาด เพ่ือสรางคุณภาพสูงสุดใหกับลูกคา  

แตอยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เกิดผลกระทบใน ดานสังคมตามมา

มากมาย ไมวาจะเปนปญหาเรื่องแรงงาน ปญหาการปรับตัวการยอมรับสิ่งใหมของปจเจกบุคคลใน

สังคม ปญหาดานวิทยาการในบางสาขาที่ยังกาวไมทันกับเทคโนโลยี ดั้งนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติตอเทคโนโลยี AI รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือใหสามารถ

อยูรวมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว เมื่อถึงชวงการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมยุค AI อยาง

เต็มรูปแบบ 

 

1. บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญของปญหา  

ในโลกยุคปจจุบันเราปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยี สมัยอยาง AI เขามามีบทบาทในสังคมมนุษย

ในหลายๆ ภาคสวน โดยเฉพาะในสวนของภาคอุตสาหกรรม โดยจากการวิจัยสำรวจและคาดการณ

ของ IFR (the International Federation of Robotics, 2017) พบวาในป 2016 มีอัตราการจำหนาย

หุนยนตเพื่อมาใชในระบบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง 16% หรือขายได 294,312 ตัว และคาดการณวา 

ในป 2020 ท่ัวโลกจะมีการใชหุนยนตในโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 3 ลานตัว และธุรกิจการบริการ

ขนาดใหญอยางเว็บไซดคาปลีกขนาดใหญอยาง Amazon เองก็เปนผูริเริ่มรายแรก ๆ ท่ีนำเทคโนโลยี

ทางดาน AI มาพัฒนาเปนนวัตกรรมในการขนสงสินคา โดยเริ่มจากการใชในคลังเก็บสต็อคสินคา และ

เริ่มพัฒนามาใชกับโดรนในการจัดสง สินคาแทนการสงโดยใชมนุษย หรือพนักงานสงสินคาแบบเดิม 

เชนเดียวกันกับในภาคอุตสาหกรรมอยางการผลิตรถยนต คายรถยนตรายใหญในโลกหลายคายก็            

หันมาใช แรงงาน AI แทนที่แรงงานของมนุษยในขั้นตอนการผลิตรถยนตอาทิเชน บริษัท Tesla 

สัญชาติอเมริกัน โดยมีวิศวกรชื่อดัง อยางอีลอน มัสก(Elon Musk) เปนเจาของ จากเหตุการณ เหลานี้ 

สงผลใหเห็นวา เทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ภาคธุรกิจตางตองพากันปรับตัว

เพื่อความอยูรอดในธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี เขามาชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน, การลดตนทุน 

เพ่ือสรางผลกำไรจากธุรกิจ, การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

ผลพวงจากสภาวะการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน สงผลใหองคการตองมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะระบบโครงสรางภายใน ที่มีการปรับความเหมาะสมของคนใหพอดีกับจำนวนงาน ลดภาระ

ที่เกินความจำเปนออก โดยนำเทคโนโลยี มาใชในการทำงานเพื่อลดตนทุนและความเสี่ยง ดังนั้น

ปญหาที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ที ่สงผลโดยตรงตอตัวบุคคลและประสิทธิภาพในการทำงาน    

สงผลตอเปาหมาย และความสำเร็จในองคกร รวมทั ้งเกิดปญหาทางดาน การเงินและการงาน                   

ผูปฎิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน คุณภาพของสินคาและบริการถดถอย การสื่อสารท่ี           

ไรประสิทธิภาพ สภาพและบรรยากาศในการทำงานท่ีไมดี 

จากเหตุการณ เหลานี้ ทำใหเริ่มท่ีจะหันมาใหความสนใจในประเด็นนี้ท่ีวา เม่ือเราเริ่มเขาสูยุค 

AI, เมื่อ AI เขามามีบทบาทตอสังคมมนุษยโลกมากขึ้น อะไรที่จะเกิดขึ้นตามมาไดบาง ซึ่งสิ่งที่ตามมานั้น

ยอมมีท้ังขอดี ขอเสีย ความกังวล และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนี้ 
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ดังนั้นบทการวิจัย จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน                

จากเทคโนโลยี AI ท่ีจะเขามาใชในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงขององคการ ท่ีกำลัง

เกิดข้ึนจากการท่ีสังคมเริ่มเขาสูยุคสมัยของการท่ีมี AI เขามามี บทบาทในชีวิตประจำวัน  

1.2  คำถามหลักในการวิจัย 

1.2.1 บริษัทมีแผนนำ AI มาใชหรือไมในการทำงานใหมีประสิทธิผลในแผนกขององคกร 

1.2.2 หากนำมาใช จะมีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอยางไรตอพนักงานที่ทำงาน

ในแผนกขององคกร 

1.2.3 บริษัทตองมีการวางแผนในการปรับตัวอยางไรทั้งในสวนของบุคลากร และ 

เทคโนโลยี ท่ีจะนำมาใชในการทำงาน 

1.3  วัตถุประสงค  

1.3.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอเทคโนโลยี AI  

1.3.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากแนวโนมของเทคโนโลยี AI สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ในองคกร 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในการทำงาน

จากการใชเทคโนโลยี AI 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี ้ใชเปนลักษณะ เชิงคุณภาพ โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติของ            

พนักงานในบริษัทของแผนกปฎิบัติการบรรจุภัณฑ GW กับ บทบาทของเทคโนโลยี AI ที่จะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงในองคกร โดยการศึกษาใชประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย พนักงานในสาย

สำนักงาน และ สายการผลิต  

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 เขาใจในความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอเทคโนโลยีที่องคกรจะนำมาใชใน

อนาคต 

1.5.2 เขาใจผลกระทบจากเทคโนโลยีท่ีเขามาทำหนาท่ีในองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดตนทุนในการผลิต ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

1.5.3 เปนประโยชนตอภาคเอกชน ที่จะนำทรัพยากรมนุษยที่มีอยูไปปรับปรุงพัฒนา

ทักษะ เพ่ือใหสามารถตอบสนองและรองรับภาคธุรกิจในอนาคต 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    820  

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาความสัมพันธปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงขององคการ ปจจัยในดานการทำงานที่มี

อิทธิพลตอความวิตกกังวลของพนักงานในการทำงาน โดยไดคนควาในทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

นำมาใชเปนกรอบความคิดในครั้งนี้ 

1) แนวคิดและทฤษฎีดานเทคโนโลยี AI  

2) แนวคิดและทฤษฎีดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ 

3) แนวคิดและทฤษฎีดานการทำงาน 

4) กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานเทคโนโลยี AI 

AI คืออะไร?  

AI ยอมาจากค าวา “Artificial Intelligence” หรือในภาษาไทยเราใชคำวา “ปญญาประดิษฐ” 

เปนเทคโนโลยีสาขาหนึ ่งทางคอมพิวเตอรที ่ประกอบไปดวย ความรู ทางดานวิทยาศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนการใชโปรแกรม คอมพิวเตอร ใหเรียนรูและเขาใจความสามารถของมนุษย 

และมีความตั้งใจ ที่จะทำใหคอมพิวเตอรมีความสามารถคลายกับ มนุษยโดยใชซอฟทแวร และ

ฮารดแวร เพื่อสามารถทำงานไดแทนมนุษย หรือเพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของมนุษยใหไดดียิ่งข้ึน 

(เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2553) โดยความสามารถที่ตองการใหคลายมนุษยอาจแบงไดเปน 4 ดาน 

(ภิญโญ พานิชพันธ , และคณะ, 2547) คือ 1) การกระทำคลายมนุษย (Acting humanly) เชน 

สื่อสารดวยภาษากับมนุษยได มีประสาทรับสัมผัส คลายมนุษย 2) การคิดคลายมนุษย (Thinking 

humanly) ในเรื่องของการคิด ตัดสินใจ การแกปญหา การเรียนรู 3) คิดอยาง มีเหตุผล (Thinking 

rationally) การคิดโดยใชหลักเหตุและผล คิดแบบตรรกศาสตร อาศัยการคำนวณ และ 4) กระทำ

อยางมีเหตุผล (Acting rationally) สามารถกระทำการอยางมีเหตุมีผล มีการวางแผน มีขั้นตอน เชน 

โปรแกรมแขงขันเกมหมากรุกมี เปาหมายวาตองเอาชนะคูตอสู ตองเลือกเดินหมากที่จะทำใหคูตอ        

สูแพใหได เปนตน คำวา “Artificial Intelligence” ไดเริ่มถูกใชครั้งแรกโดย จอหน แม็คคาที (John 

McCarthy) ในป 1956 เมื่อเขา เขารวมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Smith, 2006) ปจจุบัน

ประเทศผูนำเศรษฐกิจของโลกอยางสหรัฐอเมริกาและจีนหันมาใหความสนใจกับการทุมงบประมาณ

ในการผลิตคิดคน “Quantum computers”8 คอมพิวเตอรระบบควอนตัมจะเปนคอมพิวเตอรท่ีมี

วิทยาการทางดานเทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุดในอนาคตอันใกลนี้ โดยจะมีความสามารถพิเศษหรือ

ศักยภาพที่จะเจาะเขาระบบคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล สำคัญๆ ไดทั่วโลก อีกทั้งยังมีระบบการ

ปองกัน Hacker หรือผูเจาะระบบอยางมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเรียกไดวาผูที่มี คอมพิวเตอรควอนตัม

ครอบครอง เสมือนติดอาวุธนิวเคลียรทางไซเบอร ซึ่งคาดวาอีกไมนานประเทศจีนจะทำไดสำเร็จกอน 

เนื่องจากทุมงบประมาณจำนวนมากอยางตอเนื่องสูงถึง 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในการกอตั้ง

หองปฏิบัติการสารสนเทศ ควอนตัมแหงชาติ และตั้งเปาจะเปดทำการจริงในป 2020 โดยลาสุดไดมี
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การดำเนินการสงดาวเทียมสื่อสารขอมูลควอนตัมไป ทดลองในอวกาศเรียบรอยแลว ในการศึกษา

คนควา ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน AI นั้นมีแตศาสตร ทางดานวิทยาศาสตรเทานั้น          

แตในสวนของสังคมศาสตร ในยุคเริ่มแรกยังไมปรากฏเดนชัดวามีนักวิชาการ หรือนักวิจัยทางดาน            

นี้ที ่ไดมีการกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีทางสังคมในมิติของ AI การนำแนวคิดทางสังคมศาสตรเขามา        

ศึกษาหรือเก่ียวของนั้น นาจะ มีจุดเริ่มตนท่ีชัดเจนข้ึนท่ี มหาวิทยาลัยของรัฐอิลินอยส (University of 

Illinois) ในเดือนพฤษภาคม ปพ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ท่ี “The National Center for Supercomputing 

Applications” ไดมีการจัดเวิรคช็อปเกี่ยวกับโปรแกรมทางสังคมวิทยา เพื่อคนหากรอบความเปนไป

ไดของ ASI หรือ Artificial Social Intelligence (Bainbridge and others, 1994) โดย Artificial 

Social Intelligence อาจแปลเปนภาษาไทยไดวา “ปญญาประดิษฐทางดานสังคม” ซึ่ง วิลเลียม ซิมส 

เบนบริดจ และคณะ (William Sims Bainbridge and others, 1994) ไดนิยามไววา ปญญาประดิษฐ

ทางดานสังคมนี้ คือโปรแกรมทางเทคนิคของ สมองจักรกลเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม ASI จะ

รวมไปถึงการจำลองระบบสังคมที่ซึ่งปจเจกบุคคลเปนตนแบบเสมือน สมองกลเปนผูแสดง และรวม   

ไปถึงระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสังคมที่ไดใชเทคนิคทั่วไป และในสวนของสังคมศาสตรอื่น ๆ 

ในปจจุบันนักวิชาการและนักวิจัยก็เริ่มใหความสนใจศึกษา ในประเด็นที่เก่ียวของระหวาง AI กับ

สังคมมนุษยเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน การศึกษาคนควาในเรื่องผลกระทบของหุนยนตและ AI ตอดาน

ธุรกิจและเศรษฐศาสตรของดิริแคน (Dirican, 2015) ไดกลาววา “สมมติฐานท่ีหนักแนนมากท่ีสุด คือ 

มนุษยที่เหมือน หุนยนตจะเขามาแทนที่แรงงานของมนุษยแบบดั้งเดิม” ผลกระทบทางสังคมที่อาจ

เกิดขึ้นจากยุค AI เทคโนโลยีที่ล้ำหนาทันสมัยอยาง AI นอกจากจะกอใหเกิดคุณประโยชนมหาศาล    

ไมวาจะเปนเรื่องการลดตนทุน ในการผลิต การเพ่ิมความรวดเรว็ และลดข้ันตอนในการผลติ ตลอดจนถึง

มีความแมนยำ และลดผิดพลาดใหเกิดขึ้นนอยลง ผลกระทบที่อาจขึ้นการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุค AI 

(Dirican, 2015) อาจไดแก สไตลการใชชีวิตในรูปแบบใหมๆ ผลกระทบขางเคียงทางดานสังคมวทิยา 

แตผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัดคือ อัตราการจางงานท่ีนอยลงในทางเศรษฐกิจ หรืออาจสรุปประเด็น

ของผลกระทบตามท่ีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในหลายๆ แขนงก าลังถกเถียงและใหความสนใจ อาจ

แบงออกไดเปน 2 ประเด็นสำคัญ ไดแก 1) AI กับภาวะการตกงาน และ 2) เม่ือ AI เกงกวามนุษย 

1) AI กับภาวะการตกงาน จากผลสำรวจของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล (Yale 

University) โดยภาควิชารัฐศาสตร และสถาบันอนาคต กาลของมนุษยชาติแหงมหาวิทยาลัยออกซ

ฟอรด (Future of Humanity Institute, University of Oxford) โดยทำการ สำรวจจากนักวิจัยทางดาน 

Machine Learning ที่มีการตีพิมพบทความวิชาการใน NIPS (Neural Information Processing 

Systems) และ ICML (International Conference on Machine Learning) ในป 2015 จำนวน 

352 คน เกี่ยวกับการคาดการณที่วาเมื่อใด AI จะฉลาดเกินกวามนุษยที่สรางขึ้นมา ผลการสำรวจ

พบวา AI จะสามารถปฏิบัติงานไดดีกวามนุษยใน หลายๆ ดานในอีก 40 ปขางหนา อาทิเชน ในป 

2024 การแปลภาษา, ป 2027 ขับรถบรรทุก, ป 2031 ปฏิบัติงานในดานคา ปลีก, ป 2049 เขียน

หนังสือที่มียอดขายดีเยี่ยม และ ป 2053 ทำงานเสมือนเปนศัลยแพทย และยังเชื่ออีกวามีโอกาสสูง 
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ถึง 50% ที่ AI จะเขามาแทนที่มนุษย ในทุก ๆ สายอาชีพในอีก 45 ปขาง และแทนที่มนุษยในทุก ๆ 

อาชีพท้ังหมดอัตโนมัติภายใน อีก 120 ป (Future of Humanity Institute, University of Oxford, 

13 June 2017 and Katja Grace and others, 2018 

2) เม่ือ AI เกงกวามนุษย ประเด็นสุดทายท่ีดูเหมือนวาบางคนอาจมองวายังอีกหางไกลท่ีจะ

เกิดเหตุการณที่วาปญญาประดิษฐ หรือ AI นั้นมี ความสามารถเหนือกวามนุษยและประเด็นนี้เปน

ประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันมากท่ีสุด โดยมี 2 นักธุรกิจดังระดับโลกอยาง มารค ซักเคอรเบอรก (Mark 

Zuckerberg) ผู กอตั ้ง Facebook กับอีลอน มัสก(Elon Musk) ผู กอตั ้งบริษัทรถยนตแบบชารต 

แบตเตอรรี่Tesla และ SpaceX ซึ่งทั้งสองถกเถียงกันในประเด็นที่วา ในโลกอนาคต AI จะเขามา

ควบคุมมนุษย เนื่องจาก AI ท้ังหลายเม่ือพัฒนาไปในระดับท่ีเรียนรูการท างานของสมองของมนุษยได

อยางเขาใจทุละปรุโปรงแลว ก็จะมีพัฒนาการที ่ล้ำเกิน กวาที ่จะมนุษยจะตอกรไดโดยที ่มารค             

ซักเคอรเบอรก สนับสนุนความคิดที่วา เนนในเรื่องการพัฒนาใหระบบปญญาประดิษฐ ทำงานไดมี

ประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป แตสำหรับอีลอน มัสกมองในทางตรงกันขามวา ถาหากโลกในอนาคตมี

ปญญาประดิษฐ หรือพวกหุนยนตเพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงขั ้นสูงสุดจนเกงกวา

มนุษยไดแลวนั้นก็อาจเปนภัยตอสังคมมนุษยได  

2.2  แนวคิดและทฤษฎีดานการเปล่ียนแปลงในองคการ 

ความหมายของทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎี หมายถึง การลงความเห็นหรือลักษณะท่ีคิดคาดเอาตามหลักวิชาเพ่ือเสริมเหตุผลและ

รากฐานใหกับปรากฏการณหรือขอมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นอยางมีระเบียบ (ราชบัณฑิตยสถาน 

พจนานุกรม 2525: 360) 

ทฤษฎี หมายถึง ชุดของความคิดที่จัดเปนระบบรวมทั้งขอสรุปทั่วไปที่สามารถพิสูจนไดใน 

เชิงประจักษ (Rudner 1964, อางถึงใน ประเสริฐ มงคล 2540 : 25) 

ทฤษฎีหมายถึง วิถีทางที่ทำความเขาใจรับรูสถานการณเพื่อใหมนุษยปฏิบัติตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับพฤติกรรมโดยละท้ิงพฤติกรรมเดิม เม่ือสถานการณบังคับในเชิงตรรกศาสตร 

ทฤษฎีจะปรากฏออกมาในลักษณะการชี้แนะ การตีความ การวิจารณจัดระบบกฎเกณฑเพ่ือ

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับขอมูลส าหรับการสืบคนหาขอสรุปตอไปที่ชัดเจนกวาเดิม (Kaplan 1966, 

อางถึงใน ประเสริฐมงคล 2540 : 4) 

สรุปก็คือ ทฤษฎี หมายถึง ความคิดหรือความคิดเห็นท่ีจัดเปนระบบเปนชุดขอความท่ีอธิบาย 

แสดงถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมที่สัมพันธกัน รวมทั้งขอสรุปทั่วไปที่สามารถพิสูจนไดและนำไปใช

เปนแนวทางการปฏิบัติได หรือเพ่ือการสืบคนของขอสรุปท่ีชัดเจนมากข้ึนตอไป 
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ความหมายของการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การทำใหลักษณะตางไปจากเดิม(ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 545)

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การทำใหเปลี ่ยนไป ทำใหแตกตาง ทำใหมีความหลากหลายมากข้ึน                

การเปลี ่ยนแปลงอาจจะเปนเพียงบางสวนหรือเปลี ่ยนแปลงทั ้งหมดจากที ่เปนอยู เดิมหรือการ

เปลี ่ยนแปลง หมายถึง สภาพการปรับเปลี ่ยนไปจากเดิม ดานคุณภาพสภาวะหรือจุดสำคัญใจ               

ความสำคัญ หรือการเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งเปนอีกสภาพหนึ่ง เชน การเปลี่ยนแปลงนิสัยบางนิสัย

บางอยางของมนุษย (Webster’s Dictionary 1983:302) 

จากการรวบรวม เรียบเรียงความหมายของการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรของอมรทิพย 

เจริญ (2535 : วิทยานิพนธ) จากนักการศึกษาหลายทานที่ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลง

องคกรไปในทางเดียวกัน เชน  

กริฟฟท (Griffiths 1964) ไดใหความหมายของลักษณะการเปลี ่ยนแปลงองคกรวาเปน                

การนำมาตรการตาง ๆ ใหม ๆ มาเพ่ือแกไข ปรับปรุง เปาหมายหรือทิศทางองคกร ซ่ึงมีระดับแตกตางกัน 

ชิน (Chin 1976) ไดใหความหมายของการเปลี ่ยนแปลงองคกรอยางมีแบบแผนวาเปน              

การนำเอาความรูที่เปนระบบและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึนและสรางความเจริญกาวหนาใหเกิดองคกร 

ฮารวี และบราวน ( Harvey and Brown 1982) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงองคกรอยางมี

แบบแผนวาหมายถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงหนาที่ตางๆขององคกรทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง

เพ่ือน าไปสูประสิทธิผล 

ชาญชัย อาจินสมาจารย (ชาญชัย อาจินสมาจารย 2538)กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงวาเปน

ขอเท็จจริงของชีวิตเปนสิ่งใด ๆ ที่แตกตางจากสภาพเดิม การเปลี่ยนแปลงไมจำเปนตองเปนของใหม 

อาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเคยทำมาของคนในอดีต หรือการนำเอาสิ่งที่เคยปฏิบัติในองคกรมา

ปฏิบตัิใหมถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน 

สรุปก็คือ การเปลี่ยนแปลงในองคกร หมายถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

อยางมีแบบแผนอยางในระบบตาง ๆ ภายในองคกรเพียงบางสวนหรือทำบางสวนใหเปลี่ยนไปจากเดิม

ท่ีดีข้ึนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใหองคกรสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกองคกรเพ่ือน าไปสูการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรในท่ีสุด 

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory) 

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจในการนิเทศ ก็คือ ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบ Non-

Conflict ของ ชิน และเบนนิส (Chin and Bennis 1969 :34-35) โดยชินไดเสนอยุทธวิธีทั่วไปของ

การเปลี่ยนแปลงใน 3 ยุทธวิธี คือ 
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1) ยุทธวิธีการใชหลักเหตุผลและขอมูลเชิงประจักษ (Rational-empirical Strategy) โดย

เชื่อวาตามขอสมมติฐานเบื้องตนวา มนุษยอาจจะท าความสนใจที่เปนของตนเองใหปรากฏชัดเจน 

การเปลี่ยนแปลง จึงเกิดขึ้นจากการที่ตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลรูดีวาตนเองมีความประสงคและเหน็วา

มีผลดีตามความสนใจของตนเอง สรุปไดวา ยุทธวิธีดังกลาว เหมาะกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีเหตุผล 

มีการเคลื่อนไหวตามความสนใจของตนเอง 

2) ยุทธวิธีการใหการศึกษาใหมหรือความรู ใหม (Normative re-educative Strategy) 

ยุทธวิธีดังกลาวมีความเชื่อตามขอสมมติฐานเบื้องตนวา มนุษยมีแรงจูงใจที่แตกตางกัน ยึดความเปน

เหตุเปนผลและความฉลาดของมนุษย โดยที่แบบแผนการปฏิบัติใด ๆ จะไดรับการสนับสนุนหรือ              

เปนผลจากบรรทัดฐานของสังคมท่ีบุคคลนั ้นยอมรับและยึดเปนแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใน               

แบบดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการที่จะตองเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและทักษะการมีความสัมพันธ             

ท่ีดี โดยการใหความรูขาวสารหรือเหตุผลท่ีดีเพ่ือการปฏิบัติเทานั้น 

3) ยุทธวิธีการใชอำนาจและการควบคุม (Power Coercive Strategy) การเปลี่ยนแปลง

ดวยยุทธวิธีดังกลาว คือ การใหอิทธิพลของตำแหนงหนาที่และใชขอมูลที่ไมสามารถคัดคานหรือ

ปฏิเสธได เชน ใชนโยบายการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีดานการทำงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมในการทํางาน 

1) ความหมายของพฤติกรรมการทํางาน 

บรูส (Baruch. 1968: 136) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง สิ่งท่ี

บุคคลแสดงออกเพื่อตอบสนอง หรือตอบโตสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตและ             

วัดไดตรงกันไมวาการแสดงออก หรือการตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกรางกายก็ตาม 

ไวท (White. 1989:143) กลาววาพฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การกระทําท่ีปรากฎออกมา

เพื ่อวัตถุประสงคในการทํางาน โดยมีกลไกกํากับสั ่งการจากความคิด ความรู สึกที ่มีอยู ภายใน

ตลอดเวลา 

2) แนวคิดและประเภทของพฤติกรรมการทํางาน 

บรูส (Baruch. 1968; อางอิงจาก อุทัยรัตน เนียรเจริญสุข. 2544) แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา

พฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองคการนั ้น ไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดวา การปฏิบัติงาน                 

ของบุคคลขึ้นกับสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability) เปน

ตัวกําหนดที่สําคัญตอพฤติกรรมการทํางานแรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยูกับความตองการของบุคคล               

และความตองการเปนผลของสภาพรางกาย (Physical Condition) ไดแก บุคลิกภาพ ทัศนคติและ

สภาพของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู (Social Condition) ไดแก บรรยากาศในการทํางาน การไดรับการ

สนับสนุนทางสังคม สวนความสามารถของบุคคลนั้นเปนผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา 

ประสบการณและการฝกอบรม นอกจากนั ้น ยังสามารศึกษาพฤติกรรมการทํางานจากผลการ
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ปฏิบัติงานทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขอมูลสวนบุคคล เชน การขาดงาน การมาทํางานชา 

การลา และการเกิดอุบัติเหตุ สเตียร (Steers. 1997; อางอิงจาก พรพรรณ อุนจันทร. 2543: 28)  

3) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 81-83) ความแตกตางระหวางบุคคล ยอมมีผลตองานท่ี               

ทําแตกตางกัน การสรรหาคัดเลือก บรรจุบุคคลเขาทํางานในหนาที่ที ่แตกตางกันใหสอดคลองกับ

ความสามารถของบุคคลความสนใจ ความถนัดของบุคคลนั้น นอกจากนี้ คนเราก็มีจุดมุงหมายใน              

การทํางานท่ีแตกตางกันดวย บางคน 

ทําเพื่อตองการรายได บางคนตองการความม่ันคงเกียรติยศชื่อเสียง บางคนทําเพื่อไมใหมี

เวลาวางมากเกินไปจุดมุงหมายที่แตกตางกันทําใหบุคคลเลือกงาน ความตั้งใจในการทํางานแตกตาง

กันไปดวย ในงานชนิดเดียวกันบุคคลมีความรูระดับเดียวกัน มีเชาวปญญาพอๆ กัน ก็ย ังมี

ความสามารถในการทํางานตางกันดวย ผลงานยอมออกมาแตกตางกัน 

4) แนวคิดเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการทํางานในอนาคต 

การทํางานเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษย เพราะการทํางานสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของมนุษยไดทั้งทางดานความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และยังสนองตอบตอ 

ความตองการทางดานจิตใจ ซ่ึงจะทําใหบุคคลไดรูจักคุณคาในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ 

การทํางานยังเปนสิ่งบงบอกถึงการยอมรับของคนในสังคม (พรพรรณ อุนจันทร. 2543:24) 

2.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาโดยนำแนวคิดและทฤษฎีมาประกอบเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางวิจัยดังนี้ 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. การออกแบบการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีร ูปแบบ             

การวิจัยสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview Research) จากกลุ มเปาหมาย และทำการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือศึกษาและสรุป ถึงทัศนคติของพนักงานตาม

ข้ันตอนดังตอไปนี้  

ดานเทคโนโลยี AI 

1. Automatic operation. 

2. Data analyze and 

decision. 

ลกัษณะดานการ 

เปลี่ยนแปลงองคการ 

1.โครงสรางขององคการ 

2.การนำเทคโนโลยมีาใช 

3.ทักษะของบุคลากร 

 

 

ความคิดเห็นของพนักงานใน

แผนกปฏิบัติการบรรจุภัณฑ

โรงงานเกตุเวย 
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3.1 การกำหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง  

3.2 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.1 การกำหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ผูศึกษาวิจัยไดคัดเลือกบุคคลในสถานที่ทำงาน ที่สามารถใหขอมูลจากประสบการณจาก              

การทำงานและความรู ความเขาใจจากการใชเทคโนโลยีตาง ๆ โดยแบงสัดสวนเปน 2 กลุม คือ กลุม

สายสำนักงานหรือสนับสนุนการผลิต และกลุมสายการผลิตบรรจุภัณฑชิ้นงานสงออก จำนวนท้ังหมด 

10 ทาน 
 

 

ภาพท่ี 2: การแบงกลุมประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

 การศึกษาดานทัศนคติของพนักงานใชการเก็บรูปแบบ การวิจัยสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview Research) โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

3.2.1 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอเทคโนโลยี AI   

- มุมมองดานเทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ  

   - บทบาทของเทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ 

3.2.2 ผลกระทบจากเทคโนโลยี AI สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

   - ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร  

   - ผลกระทบในการทำงานตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร  

 

 

No. Position/Level Job responsibility Total (prs.) No. Position/Level Job responsibility Total (prs.)

1 Management
Engineering service

Part procurement
1 pr. 1 Management Productivity 1 pr.

2
Sr.Supervisor/

Chief Eng.

Engineering service, 

Man power calculation
2 prs. 2

Operation

controller

Picking & Packing,

Inspection package
2 prs.

3
Officer, Engineer, 

Clerk

Part procurement

Other
2 prs. 3 Staff member

Picking & Packing,

Inspection package
2 prs.

5 prs. 5 prs.

สายสนับสนุนการผลิต สายการผลิต

Total Total
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3.2.3 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในการทำงานจากการใช

เทคโนโลยี AI 

   - ความพรอมขององคกร ท่ีรองรับตอเทคโนโลยี AI สำหรับทำงานในกระบวนการ 

- การปรับตัวในการทำงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 

3.3.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

   รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในการสัมภาษณที่เปนพนักงานในแผนกปฎิบัติการ

บรรจุภัณฑ GW ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบบันทึกเสียงคำตอบผานมือถือ     

ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 12-20 นาที จำนวน 10 คน ในชวงเวลา วันท่ี 12-19 พฤศจกิายน 2562  

3.3.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ  

  รวบรวมขอมูลมาจาก เอกสารที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยี AI ในองคกร และการ

เปลี่ยนแปลงในองคกร รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ วารสาร บทความ ตาง ๆ เปนตน 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาวิจัยไดทำการวิเคราะหจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยแยกแยะประเด็นขอมูล               

ในการศึกษาทัศนคติของพนักงาน และนำเสนอผลในรูปแบบของการบรรยายแบบเชิงพรรณนา 

(Description) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ 

 

4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห 
 

จากการศึกษาบทบาทของ AI ตอประสิทธิผลขององคกรยุคดิจทัล ผูศึกษาวิจัยไดทำการ

วิเคราะหจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกในการสัมภาษณพนักงานในแผนกปฎิบัติการบรรจุภัณฑ GW 

รวมถึงทัศนคติ, มุมมอง และความคิดเห็นในการปรับตัว เม่ือองคกรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องมาจาก

การเขามาของเทคโนโลยี ซ่ึงผูศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะหผลการศึกษาท่ีปรากฎดังนี้ 

4.1 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอเทคโนโลยี AI 

  แบงออกเปน 2 สวนยอยดังนี้ 

  4.1.1 มุมมองดานเทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ  

  จากแนวโนมเทคโนโลยีท่ีเริ่มเขามา และมีผลตอการประกอบธุรกิจ รวมทั้งบทบาท

ของเทคโนโลยีสงผลตอการทำงานของพนักงาน ทำใหผูใหสัมภาษณ ไดใหมุมมองในดานเทคโนโลยีไว

วา “ระบบท่ีปฎิบัติการท่ีจะเขามาทดแทนคน ท้ังในดานของความคิดและการตัดสินใจ” 
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“เทคโนโลยีที่นำมาใชในการผลิต เพื่อใหเปนไปตามแบบแผนงานยิ่งขึ ้น และลด

ความผิดพลาดจากการทำงานโดยคนได”  

4.1.2 บทบาทของเทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ 

เทคโนโลย ีท ี ่ถ ูกนำมาใช  ส งผลโดยตรงตอการทำงานใหม ีประส ิทธ ิผลและ

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการทำงาน ดังผูใหสัมภาษณ ไดใหขอมูลไววา 

“ในสายการผลิต AI สามารถเขามาทำแทนได ในจุดที่พนักงานทำงานลำบาก หรือ 

เปนจุดเสี่ยงในการทำงาน เชน บริเวณที่อันตรายตอพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและชวยพนักงานให

สามารถทำงานไดงายยิ่งข้ึน” 

4.2 ผลกระทบของ เทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ 

แบงออกเปน 2 สวนยอยดังนี้ 

4.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา ผูใหสัมภาษณ ไดใหขอมูลอยางชัดเจนและเหมือนกัน

ทุกคนวา ปจจัยหลักท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ เทคโนโลยี ดังนี้ 

“เทคโนโลยี คือตัวหลักที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑของ

บริษัท” 

“ผมมองวา เทคโนโลยีที่เขามา ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด เปนตัวผลักดันใหเกิดนโยบายตามมาทีหลัง” 

4.2.2 ผลกระทบในการทำงานตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

เทคโนโลยีที่เขามา ยอมมีผลกระทบทั้ง 2 ดานในการทำงาน โดยผูใหสัมภาษณ ได

ใหความเห็นและสะทอนผลกระทบไววา 

“หากมองดานเชิงบวก ชวยการตัดสินใจในการทำงานใหงายและเร็วขึ้นโดยอางอิง 

Database ที่จัดเก็บไวอยูรวมถึงการลดตนทุนในการผลิตที่บริษัทจะไดรับ แตหากมองดานเชิงลบ 

การนำ AI มาใช คนจะไปอยูตรงไหน”  

“ขอดีคือแบงเบาภาระการทำงานของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไดมาก 

ลดความผิดพลาดไดสูง สวนขอเสียคือเขามาแทนท่ีคน เม่ือมีการใชเทคโนโลยีเขามา คนจะหายไปจาก

สายการผลิตเยอะ”  

4.3 แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานในการทำงานจากการใชเทคโนโลยี AI 

แบงออกเปน 2 สวนยอยดังนี้ 

4.3.1 ความพรอมขององคกร ท่ีรองรับตอเทคโนโลยี AI สำหรับทำงานในกระบวนการ 

ความสามารถของบริษัท และ การแขงขันในตลาดโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานในองคกร ทาง

ผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็นไว 2 แบบท่ีมีความพรอมในการนำมาใช และ ยังไมพรอมท่ีจะนำมาใช 

ไววา 
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“ความพรอมสำหรับบริษัทมีแนนอนที่จะนำมาใชในระยเวลาอันใกล แตทรัพยากร

ดานบุคลากร จะมีแผนรองรับอยางไร หากมีแผนการรองรับในการจัดการกับทรัพยากรดานบุคลากร 

บริษัทสามารถใชไดแนนอน” 

“หากมองใน 4-5 ปนี้ บริษัทยังไมพรอม เนื่องจากนำเทคโนโลยีมา พนักงานจะไป

อยูที่ไหน อีกทั้งการลงทุนสูง ขายของแพง แลวความรูของพนักงานที่ยังไมเพียงพอหากนำเทคโนโลยี 

AI มาใช” 

“ความพรอมมี แตผูบริหารอาจจะมองวายังไมถึงเวลาที่จะนำมาใชในระยะเวลานี้ 

สำหรับสังคมไทย อาจจะยังไมคอยเหมาะ เพราะประเทศเรา สังคมแรงงานเปนหลัก หากนำมาใชจะ

กระทบตอแรงงานอยางมาก” 

4.3.2 การปรับตัวในการทำงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

จากสถานการณปจจุบัน ที่ทุกๆองคกร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสราง 

และ เทคโนโลยี สงผลตอการปรับตัวของพนักงานภายในองคกรมากข้ึน โดยผูใหสัมภาษณ ใหขอมูลไว

วา 

“อยางแรก คือปรับทัศนคติใหมกอน ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวาโลกมันเปลี่ยนไป

แลว ทำงานแบบเดิมๆ ไมได” 

“เริ่มที่ตัวเองกอน เปดใจตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงกอน แลวศึกษาคอยเปนคอย

ไปในการเปลี่ยนแปลงนั้น แลวไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได” 

“คนเราไมควรทำงานเปนแคดานเดียว เราควรทำงานเปนหลายๆดาน เพื่อเพ่ิม

มุมมอง และประสบการณในการทำงาน อยางนอยมากกวา 1 งาน ซ่ึงปจจุบันตอนนี้หลายๆหนวยงาน

เริ่มมีการเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานมากขึ้น ใหมีความรูมากขึ้น เพื่อใหสามารถทำงานในยุค

ปจจุบันและอนาคตได” 

 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 

5.1.1 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอเทคโนโลยี AI 

ดานมุมมองที่มีตอดานเทคโนโลยี AI ซึ่งผูใหสัมภาษณ ไดใหความเห็นในลักษณะท่ี

คลายกันวาเปน ระบบตัวหนึ่งที่เขามาชวยมนุษยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชเวลา

นอยลง ลดความผิดพลาดไดมากกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง ตนทุนต่ำ เหมือนกับ การสราง AI 

โดยการใชโปรแกรม คอมพิวเตอร ใหเรียนรูและเขาใจความสามารถของมนุษย และมีความตั้งใจ ท่ีจะ

ทำใหคอมพิวเตอรมีความสามารถคลายกับ มนุษยโดยใชซอฟทแวร และฮารดแวร เพ่ือสามารถทำงานได

แทนมนุษย หรือเพ่ือสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยใหไดดี ยิ่งข้ึน (เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2553)  
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5.1.2 ผลกระทบของ เทคโนโลยี AI ท่ีมีตอการทำงานในกระบวนการ 

จากความกาวหนาที่ทันสมัยในโลกยุคโลกาวิวัฒน ประกอบกับ การพัฒนาเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง สงผลใหมีผลดานเชิงบวกและเชิงลบ ที่สงผลตอบริษัท, ผูประกอบการ และ พนักงาน

ทุกคน  

โดยในเชิงบวกนั้น เทคโนโลยีที ่เขามาสามารถ ชวยในการทำงานของมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพ เชน ดานความปลอดภัยในการทำงาน การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงาน เพ่ือ

ลดความเสี่ยงจากการทำงานที่ตองใชมนุษย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน สงเสริม

ภาพลักษณใหองคกรเปนบริษัทท่ีมีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด   

ดานคุณภาพ ที่ใชเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพแทนมนุษยที ่มี

ความละเอียดมากกวา ลดขอเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นใหไดสินคา หรือ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง 

เพ่ือสงมอบใหกับลูกคา 

ดานความสามารถในการผลิต ที่สามารถใชระบบในการตัดสินใจในวางแผนจัดสรร 

แรงงานคน วัตถุดิบ และอุปกรณตางๆเพื่อเตรียมความพรอมในการผลิต โดยเพิ่มความสามารถใน 

การผลิตท่ีสูงข้ึนในการรองรับความตองการในตลาดท่ีสูงข้ึน ฯลฯ 

  แตในดานเชิงลบนั้น เนื่องจากระบบ AI ที่มีความสามารถไรขีดจำกัดในการทำงาน 

สงผลโดยตรงตอแรงงาน หรือ พนักงาน ในกระบวนการทำงาน ตองทำการลดจำนวนคนลง หรือ 

ยกเลิกแรงงานคน ในพื้นที่การทำงานของกระบวนการนั้นๆ ผลกระทบที่อาจขึ้นการเปลี่ยนแปลง            

เขาสู ยุค AI (Dirican, 2015) อาจไดแก สไตลการใชชีวิตในรูปแบบใหมๆ ผลกระทบขางเคียงทาง             

ดานสังคมวิทยา แตผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัดคือ อัตราการจางงานท่ีนอยลงในทางเศรษฐกิจ หรือ

อาจสรุปประเด็นของผลกระทบตามท่ีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในหลายๆ แขนงกำลังถกเถียงและให

ความสนใจ อาจแบงออกไดเปน 2 ประเด็นสำคัญ ไดแก 1) AI กับภาวะการตกงาน และ 2) เมื่อ AI 

เกงกวามนุษย 

 5.1.3 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในการทำงานจากการใช

เทคโนโลยี AI 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่สงผลใหองคกรมีการปรับตัวมากขึ้น กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในองคกร ผูที ่ไดรับผลโดยตรงไดแก พนักงานทุกระดับในองคกร ที่จะตองมี              

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถทำงานในองคกรนั้น ๆ ตอได เริ่มจากเปลี่ยนทัศนคติท่ี

ตัวเองใหมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น มองปญหาเปนสิ่งที่ทำใหเกิดการพัฒนาตัวเองเสมอ ๆ เรียนรู            

สิ่งใหม ๆ โดยการสรางทักษะในการทำงานใหมากขึ้น เนื่องจากองคกรมีการปรับขนาดลดลง ทำให

พนักงานที่มีอยู ตองทำงานรับภาระหนาที่เพิ่มขึ้น นั้นก็หมายความวา พนักงานจำเปนที่จะตองมี              

การพัฒนาตัวเองอยูเสมอๆ ดวยการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพิ่มข้ึน ทั้งดานการใชเทคโนโลยี, การวิเคราะห

ขอมูล, การติดตอประสานงาน แมกระทั่ง พนักงานในสายการผลิต ที่ตองฝกทักษะใหมีทักษะท่ี

หลากหลายในกระบวนการ การผลิตที่มากขึ้น ซึ่งพนักงาน 1 คน อาจจะตองมีทักษะการทำงาน
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มากกวา 2-3 งานขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเองใหเปนที่ตองการขององคกร เมื่อเรามี                 

การปรับตัวเองเชนนี้ จะกอใหเกิดพฤติกรรมใหม (New Normal) ในการทำงานยุคดิจิทัล ดังคำกลาว

ของ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin 1947, อางถึงใน Daughtrey and Ricks 1989 : 563 – 564) ที่ได

กลาววา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับบุคคลและบุคคลทุกคนเปนสัตวโลกแหงนิสัย (Creature                

of habits) การเปลี่ยนแปลงสรางความเปนทุกข ความกังวลใจใหเกิดขึ้น ดังนั้น ถึงแมวาบุคคลจะ

ยอบรับการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุและผลของผูที่มีสติปญญาก็ตาม บุคคลเหลานั้นยังมีแนวโนมที่จะ

ตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการละลายหรือทำใหละลาย 

(Unfreezing), ข ั ้นการเปล ี ่ยนแปลง (Changing) และ ข ั ้นการทำให  เกาะต ัวใหม และคงทน 

(Refreezing) เมื่อแรงผลักดัน (Forces) ใหมีการเปลี่ยนแปลงเทากับแรงตาน การเปลี่ยนแปลงจะ                 

ไมเกิดข้ึน แตถาเม่ือไรแรงผลักดันมากกวาแรงตนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึน 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากแนวโนมของเทคโนโลยี AI ที่จะเขามามีผลตอองคกร โดยผูศึกษาวิจัย ไดมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

ดานการจัดสรรบุคลากร จากขอมูลรายงานดังกลาวเห็นไดวา เทคโนโลยี AI สามารถเขามา

ทำงานแทนมนุษยไดทุกเมื่อ ดังนั้น จำเปนที่จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการวางแผนควบคุม เพื่อให

เพียงพอตอสายงานตาง ๆ รวมทั้งสรางระบบและกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานในการรองรับ เมื่อมี               

การปรับเพิ่ม-ลด ในการผลิตท่ีตองใชบุคลากรในกระบวนการทำงาน หรือ การเตรียมบุคลากร ให

พรอมกับธุรกิจใหม ๆ ของบริษัทท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ดานการจัดหลักสูตรอบรมเพื ่อพัฒนาบุคลกร จากปจจัยดานเทคโนโลยีที ่ส งผลตอ                 

การเปลี่ยนแปลงในองคกร จึงตองทำการทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ใหมีความเหมาะสม

และทันสมัยกับยุคดิจิทัล โดยการเพิ่มหลักสูตรดาน เทคโนโลยี เขามาเปนหลักสูตรหลักในการอบรม

พนักงาน Core Course เชน หลักสูตร การวิเคราะหขอมูล Big data, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

แบบเบื้องตน, การใชงานระบบในกระบวนการทำงาน และการสงเสริมการเรียนรูจากสถานท่ีขางนอก 

External course เชน นิทรรศการงาน Innovation และ Technology ตางๆ เพื่อเสริมสราง มุมมอง 

ความคิด และทักษะของพนักงาน ใหสามารถนำไปตอยอดท่ีเปนประโยชนตอองคกรในอนาคต 

5.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

5.3.1 การวิจัยครั้งตอไป ควรเปนเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานใน

บริษัท ทุกๆฝาย เพื่อใหทราบความคิดเห็นของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา 

และเตรียมการสำหรับยุคดิจิทัล มีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

5.3.2 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทำการศึกษาวิจัย ในดานความคิดเห็นของพนักงาน

ในดานหลักสูตรการอบรมของบริษัทในยุคดิจิทัล เพื ่อใหเปนประโยชนตอบริษัท ในการพัฒนา
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หลักสูตรการสอนและการอบรมใหกับพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในยุคดิจิทัล

ตอไปในอนาคต 
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นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใช                 

หุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

กรณีศึกษา: บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกดั 

 
 

สิรภัทร  วิเศษศรี0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษานโยบายของอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนรถยนต ท่ีสงผลกระทบตอบริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด และความพึงพอใจของ

พนักงานในองคกรจากการดำเนินงานตามแนวนโยบาย ดวยวิสัยทัศท่ีมุงสูการเปนบริษัทผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนตชั้นนำของประเทศ ท่ีเจริญเติบโตควบคูไปพรอมกับอุสาหกรรมผูผลิตรถยนตในอาเซ่ียน ดวย

การใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือรองรับกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

เกี ่ยวของตลอดจนไดมีการขยายประเภทของผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท 

Ampas ไดมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีในสายการผลิตอยาง

ตอเนื่องเพื่อมุงไปสูการเปน “One Stop Solution” เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุก

ข้ันตอน พรอมท้ังมีการควบคุมการผลิตดวยระบบ Computer ท่ีทันสมัย มีความแมนยำและเท่ียงตรง

สูง เพื่อใหคุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา และไดมาตรฐาน

เทียบเทากับกระบวนการผลิตในตางประเทศ โดยอางอิงไดจากรางวัลตาง ๆ จากสถาบันทั ้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนเครื่องรับรองถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยการสัมภาษณและใชแบบสอบถาม ท้ังหมด 240 กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกจากพนักงานใน

บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต จึงเหมาะที่จะเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

วิจัยครั้งนี้ โดยการสุมกลุมตัวอยาง ไดแก 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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1) กลุมหัวหนางานระดับ Supervisor / Sr. Supervisor = 10 คน 

2) กลุมหัวหนางานระดับ Leader / Engineer / Sr. Engineer = 30 คน 

3) กลุมชางเทคนิค = 20 คน 

4) พนักงานปฏิบัติการ = 180 คน 

 

1. บทนำ 
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและชิ้นสวนรถยนตเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ  

ตอภาคเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมากเพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถนำเขาเงินตราตางประเทศได

เปนจำนวนมากสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดอยางมหาศาลและยังเปนอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอีกหลายประเภทอีกดวย เชน อุสาหกรรมอิเล็กทรอนิค เปนตน ดังนั้นถือได

วาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตนับเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญสามารถสรางรายได 

การจางงาน และดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแนวโนวที่สูงขึ้น เนื่องจาก

ปจจัยทางเศรษฐกิจและปริมาณความตองการจากผูบริโภคที่เพิ ่มมากขึ้น สงผลใหเอ้ืออำนวยตอ            

การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ทั้งในดาน             

ความตองการภายในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังการสนับสนุนดานนโยบายของภาครัฐและเอกชน

ที่มีอยูอยางตอเนื่อง ทำใหผู ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่เปนบริษัท            

ขามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) ที่มีเครือขายการผลิตทั ่วโลก หรือบริษัทรวมทุน 

(Joint Venture) มีความสนใจที่จะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตในประเทศ

ไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ญีปุนและประเทศเกาหลี เปนตน โดยอุตสาหกรรมชิ้นสวน

รถยนตจะแบงกลุม ออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก 

1) กลุมผลิตชิ้นสวนรถยนตลำดับที่หนึ่ง (First Tier) มีทั้งบริษัทตางชาติถือหุนสวนใหญ 

บริษัทไทยถือหุนสวนใหญ และบริษัทไทยถือหุนเพียงบริษัทเดียว 

2) กลุมผลิตชิ้นสวนรถยนต ลำดับที่สองและรองลงมา (Second Tier and Lower Tiers) 

สวนใหญเปนผูประกอบกิจการคนไทย โดยทั่วไปมักจะตั้งโรงงานใกลกับโรงงานประกอบรถยนต เพ่ือ

สนองความตองการของโรงงาน 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตของไทยไดมีการขยายการลงทุนและมุงพัฒนาเทคโนโลยี

การผลติใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จนสามารถผลิตชิ้นสวนใหมีความหลากหลาย ตลอดจน

มีคุณภาพและไดมาตรฐานการผลิตอยูในระดับท่ีผูผลิตรถยนตระดับโลกยอมรับ ทำใหสามารถสงออก

ไปจำหนายยังประเทศตางๆ ไดเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแลวผูผลิตชิ้นสวนรถยนตจะมีตลาดในการจัดจำหนาย

ชิ้นรถยนตสวนอยู 2 ตลาดหลัก ไดแก 
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1) ตลาดชิ้นสวนรถยนตเพ่ือนำไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market: OEM) 

โดยผูผลิตตองผลิตชิ้นสวนรถยนตและสงตอใหกับผูผลิตรถยนตโดยตรง ทั้งนี้ความตองการใชชิ้นสวน

รถยนตในกลุมนี้ข้ึนอยูกับปริมาณการผลิตรถยนต 

2) ตลาดชิ้นสวนทดแทนหรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) 

เปนตลาดชิ้นสวนอะไหลรถยนต เพ่ือการทดแทนชิ้นสวนเดิมท่ีเสียหรือสึกหรอตามสภาพการใชงาน 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตของประเทศของไทยถือวามีความไดเปรียบในดาน

ตำแหนงที่ตั้ง จากการเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน มีตลาดในประเทศขนาดใหญ และเปนจุด

ศูนยกลางหลักในการสงออกรถยนตและชิ้นสวนรถยนต ไปขายยังในตางประเทศ ผนวกกับรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมการลงทุน (BOI) จึงเปนที่ดึงดูดใหคายรถยนตชั้นนำของโลกมาลงทุนที่ประเทศไทย 

โดยดูไดจากคะแนนความพึงพอใจของคายรถยนตท่ีใชชิ้นสวนในการประกอบรถยนต  

การจัดลำดับคะแนนการใชช้ินสวนในประเทศของอุตสาหกรรมรถยนตในเอเชีย 

 1. Japan 2 . China 3 . India 4 . Australia 5 . South Korea 6 . Philippine 7 . Indonesia                 

8. Hong Kong 9. Thailand 10. Taiwan 11. Brunei 12. Bangladesh 13. Singapore 14. Malaysia 

15. Vietnam 16. Cambodia 17. Myanmar 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

บริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด มีการดำเนินการเพ่ือตอบสนองตอแนวนโยบาย

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตอยางไรในปจจุบันและความพึงพอใจของพนักงานในองคกรใน

การปรับตัวใหสามารถทำงานรวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษานโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ท่ีสงผลกระทบตอบริษัทอยางไรและ

ความพึงพอใจของพนักงานในองคกรเม่ือตองปรับตัวใหสามารถทำงานรวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

ทันสมัย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพื่อทราบนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ที่สงผลกระทบตอบริษัทและ

พนักงานในองคการ 

2) เพ่ือทราบการดำเนินการตามแนวนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต 

3) นำขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางใหธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต

หรือธุรกิจดานอื่น ๆ  ที่ใกลเคียงกันสามารถนำผลการวิจัยไปปรับใชในการวิเคราะหถึงผลกระทบของ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตท่ีมีตอภาคเศรษฐกิจสาขาตางๆ ในระบบเศรษฐกิจได 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1) ขอบเขตดานเนื้อหา: ศึกษานโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตกรณีศึกษา 

บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด ประกอบดวย  

1.1 ดานเทคโนโลยีในการผลิต 

1.2 ดานกระบวนการจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพของชิ้นสวนรถยนต 

2) กลุมตัวอยาง: การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สัมภาษณและใชแบบสอบถาม ทั้งหมด 240 กลุมตัวอยาง โดยใช

วิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานในบริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต 

จึงเหมาะท่ีจะเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้  

3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษาเฉพาะ: บริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด  

4) ขอบเขตดานระยะเวลาการทำวิจัย: คือ ตั้งแตเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจกิายน 2563 

 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 

ในงานวิจัยเรื่อง “นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชนวัตกรรมหุนยนต 

Robot แทนการใชแรงงานคน” ผูวิจัยไดทำการศึกษาแนวโนมของเศษรฐกิจในอุตสาหกรรมชิ้นสวน

ยานยนตของไทยในป 2562-2564 ยังมีแนวโนมยังเติบโตตอเนื่องจากความตองการชิ้นสวนฯ ใน

ประเทศที่นาจะขยายตัวไดในอัตรา 0-5% ตอป โดยเติบโตจากทั้งความตองการชิ้นสวนเพื่อประกอบ

ยานยนต (OEM) ตามปริมาณการผลิตรถยนตและจากความตองการชิ้นสวนเพ่ือการทดแทน (REM) ท่ี

จะยังคงขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนตสะสม ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงเอกสารและบทความทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปจจัยที่จะ

สงผลตอการปรับตัวของบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด เพื ่อใหเกิดความเขาใจใน

รายละเอียดของหัวของานท่ีผูวิจัยตองการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

3.2 ผูใหขอมูลสำคัญ 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สมมติฐานการวิจัย 

3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการศึกษาเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใช

หุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน กรณีศึกษา บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด ผูวิจัย

ไดมีการกำหนดกลุมเปาหมาย โดยเปนพนักงานในบริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด สังกัด 
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ฝายผลิต จึงเหมาะที่จะเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สัมภาษณและใชแบบสอบถาม ท้ังหมด และสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิดทฤษฎี

และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2) การสัมภาษณ (in-depth interview) โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางลักษณะ

เปนการสัมภาษณโดยใชคำถามเหมือนกันทุกคนเปนการสัมภาษณแบบคำถามปลายเปดซึ่งเปน

กระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ท่ีมีความยืดหยุนและเปดกวาง ซ่ึงข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ

วิจัยและข้ันตอนในการดำเนินการมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 

ขั้นที่ 2 แบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของเนื้อหา (Content Validity) และนำไปปรับปรุงแบบสอบถามใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง

เพ่ือขอคำเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการศึกษาและเพ่ือใหกระบวนการวิจัยมีความสมบูรณ 

ขั้นที่ 3 ดำเนินการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ (Index 

of Item – Objective Congruence : IOC) เพื่อประเมินประสิทธิผลของแบบสอบถามกอนการนำไป

เก็บขอมูลจริง โดยเกณฑการพิจารณาคา IOC จะตองมีคาเฉลี่ยในแตละขอเทากับหรือมากกวา 0.5 

คะแนน จึงจะผานเกณฑท่ีกำหนดไว (ท้ังนี้คา IOC ท่ียอมรับได คือ แบบสอบถามจะตองมีความเท่ียงตรง

ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และถาหากมีคานอยกวา 0.5 ถือวาแบบสอบถามขอนั้นไมมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค จะตองตัดแบบสอบถามขอนั้นออกไปหรือทาการปรับปรุงใหม) 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปดำเนินการทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางกอนเพื่อทดสอบ

ความเขาใจในวัตถุประสงคของแบบสอบถาม และดำเนินการสอบถามกับกลุมตัวอยางจริงท่ีกำหนดไว 

จำนวน 240 ชุด โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด สังกัด 

ฝายผลิตทั้งหมดจึงเหมาะที่จะเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม โดยใชวิธีการประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.87 

3.2 ผูใหขอมูลสำคัญ 

ประชากรในการทำแบบสอบถามวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD 

จำกัด สังกัด ฝายผลิต จึงเหมาะท่ีจะเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัย มีจำนวนท้ังสิ้น 240 คน 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 

นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคนและ

ผลกระทบรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1) การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาบทความและคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต (Internet) และงานวิจัยที่มี              

ผูศึกษาไวในสวนท่ีขอมูลเก่ียวของ 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยไดมีการกำหนดกลุมเปาหมาย

ท้ังหมด 240 กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือก พนักงานในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด 

สังกัด ฝายผลิต  

3) ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดำเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท่ี

เปนพนักงานในบริษัท  

4) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม 

5) ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

6) การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ไดทาการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและสถิติที ่ใช               

ในการวิเคราะหมี ดังนี้ การใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร นโยบายอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุ นยนต Robot แทนการใชแรงงานคนและผลกระทบรวมถึง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก แบบสำรวจการปรับตัวขององคการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันของ บริษัท 

Ampas Industries Co.,LTD จำกัด แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

2) วิเคราะหขอมูลการปรับตัวขององคการ/ผูบริหาร/หัวหนางานและพนักงาน ในภาวะ

เศรษฐกิจปจจุบัน โดยใชคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) ขอมูลเกี่ยวผลกระทบและความพึงพอใจจากการพัฒนาใชหุนยนต Robot แทนการใช

แรงงานคน 

4) ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวขององคการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและความ

คิดเห็นของพนักงานในองคกรเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีหุนยนต Robot มาทำหนาที่ใน

สายการผลิตแทนการใชแรงงานคน โดยใชการพรรณนา สอบถามซึ่งเปนคำถามปลายเปด 
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ทั้งนี้ในสวนการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน

ในงานวิจัย โดยใชการวิเคราะหคาทีเทส (Independent t-test) และการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

3.6 สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุนยนต Robot 

แทนการใชแรงงานคน: กรณีศึกษา บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน

การวิจัยไว ดังนี้ 

1) เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจกับนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต

ดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

2) อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจกับนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต

ดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

3) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจกับนโยบายอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

4) ตำแหนงหนาที่ในสายงานที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจกับนโยบายอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

 

4. ผลการศึกษา  
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยที่สงผลกระทบกับ

เรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน 

โดยการศึกษาเพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิต  โดยประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ 

เปนพนักงานในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต จำนวน 240 ตัวอยาง 

โดยในบทที่ 4 นี้ ผูวิจัยไดนำขอมูลที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง มาประมวลผล และวิเคราะหคา             

ทางสถิติตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงผลการวิจัยออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงาน สังกัดฝายผลิต 

 4.3 ความพึงพอใจตอดานสภาพแวดลอมในสถานท่ีปฏิบัติทำงาน 

 4.4 ความพึงพอใจตอดานการใชเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต 

 4.5 ความพึงพอใจตอดานการทำงานควบคูไปกับเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต 
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4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เปน

กลุมพนักงานในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต จำนวน 240 ตัวอยาง ซ่ึงมี

ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม ประมาณ 3 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน) ทั้งนี้ผูวิจัยได

ดำเนินการเก็บขอมูล และสามารถรวบรวมได จำนวน 240 ชุด ซึ่งมีลักษณะ ตามโครงสรางขององคกร            

ท่ีเก่ียวของกันงานวิจัยของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1: ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากร จำนวน (คน) สัดสวน (%) 

1. เพศ 

     ชาย 90 37.5 

     หญิง 150 62.5 

2. อายุ 

     20-30 ป 56 23.3 

     31-40 ป 128 53.3 

     41-50 ป 32 13.3 

     51 ป ข้ึนไป 24 10.1 

3. ระดับการศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 54 22.5 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 96 40.0 

     ปวส./อนุปริญญา 36 15.0 

     ปริญญาตร ี 48 20.0 

     สูงกวา ปริญญาตร ี 6 2.5 

4. รายได/คาตอบแทน ตอเดือน 

     0-10,000 บาท 22 9.2 

     10,001-20,000 บาท 167 69.6 

     20,001-30,000 บาท 43 17.9 

     30,001-40,000 บาท 6 2.5 

     40,001-50,000 บาท 2 0.8 

5.อายุงานในบริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด  

  สังกัด ฝายผลิต 

     1-10 ป 152 63.3 

     11-20 ป 37 15.4 

     21-30 ป 29 12.1 

     30 ปข้ึนไป 22 9.2 
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จากตารางท่ี 1 พบวา  

1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน เพศหญิง จำนวน 150 คน 

คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศชาย จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลำดับ  

2) ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 128 คน รองลงมา 

คือ 20-30 ป จำนวน 56 คน, 41-50 ป จำนวน 32 คน คิดเปนร อยละ 53.3, 23.3 และ 13.3 

ตามลำดับ 

3) ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา          

ตอนปลาย/ปวช. จำนวน 96 คน รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 54 คน และ ปริญญาตรี 

จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 40.0, 22.5 และ 20.0 ตามลำดับ 

4) ดานรายได/คาตอบแทน พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,001-20,000 บาท 

จำนวน 167 คน รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จำนวน 43 คน และ 0-10,000 บาท จำนวน 22 คน 

คิดเปนรอยละ 69.6, 17.9 และ 9.2 ตามลำดับ 

5) ดานอายุงานในบริษัท Ampas Industries Co., LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีประสบการณการทำงานอยูที่ 1-10 ป จำนวน 152 คน รองลงมาคือ 11-20 ป 

จำนวน 37 คน และ 21-30 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 63.3, 15.4 และ 12.1 ตามลำดับ 

 4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงาน สังกัดฝายผลิต 

 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงานสังกัดฝายผลิต ดานการปฏิบัติงาน 

ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 3.30) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอดาน

การปฏิบัติงานในการทำงาน จำแนกเปนรายขอ มีรายละเอียด ดังนี ้ 

1) การมีความกระตือรือรนทำงาน พบวา มีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่สุด                 

(𝑋𝑋� = 3.30) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก (56.1) รองลงมา คือ              

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (36.6) และ มีความพึงพอใจ ในระดับนอย (5.9) ตามลำดับ 

2) การปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกำหนด พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

(𝑋𝑋� = 3.30) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก (62.7) รองลงมา 

คือ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (33.9) และ มีความพึงพอใจในระดับนอย (3.4) ตามลำดับ 

4.3 ความพึงพอใจตอดานสภาพแวดลอมในสถานท่ีปฏิบัติทำงาน 

          พบวา ความพึงพอใจตอปจจัยดานสภาพแวดลอมในสถานท่ีปฏิบัติทำงานของกลุมพนักงาน

สังกัดฝายผลิต มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.85) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอดานการ

ทำงานจะจำแนกเปนรายขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สภาพการทำงาน เชน แสง เสียง อุณหภูมิ-ชั่วโมงทำงานและปญหาในการปฏิบัติงาน พบวา 

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.00) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจ
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ในระดับมาก (62.4) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (20.5) และมีความพึงพอใจในระดับ

นอย (14.6) ตามลำดับ 

2) คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เชน เงินพิเศษลวงเวลา (OT) คารักษาพยาบาล พบวา 

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.70) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก (55.6) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับนอย (29.8) และ มีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด (9.8) ตามลำดับ 

4.4 ความพึงพอใจตอดานการใชเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต 

พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจอยู            

ในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.85) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอดานการใชเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต 

จำแนกเปนรายขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การพึงพอใจดานปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ดีและสะดวกในการทำงานที่ดีขึ้น พบวา              

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  2.89) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก (65.9) รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับนอย (19.5) และ มีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด (12.7) ตามลำดับ 

2) การพึงพอใจการควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย พบวา มีระดับ                    

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.67) ภาพรวมพบวา พนักงานสังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (52.7) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับนอย (30.2) และ มีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด (10.7) ตามลำดับ 

4.5 ความพึงพอใจตอดานการทำงานควบคูไปกับเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต 

พบวา ความพึงพอใจตอดานการทำงานควบคูไปกับเทคโนโลยีหุนยนต Robot ในการผลิต  

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.69) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอดานการทำงานสามารถ

จำแนกเปนรายขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การมีโอกาสในการเรียนรูกระบวนการผลิตแบบใหม ๆ และเทคโนโลยีในการผลิตสามารถ

ตอยอดในการทำงานได พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.74) ภาพรวมพบวา พนักงาน

สังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก (54.6) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับนอย (28.3) 

และ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (12.2) ตามลำดับ 

2) การมีโอกาสในการเลื่อนตำแหนงและปรับเงินเดือนจากประสบการณการเรียนรูกระบวน       

การผลิตแบบใหม ๆ พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  2.63) ภาพรวมพบวา พนักงาน

สังกัดฝายผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก (53.2) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับนอย (32.7) 

และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (8.3) ตามลำดับ 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สิรภัทร  วิเศษศรี 

 

 
          843 

5. สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
  

การคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคศึกษานโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวย

การใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน กรณีศึกษา บริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด 

โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสำรวจผานแบบสอบถาม 

และไดขอมูลตอบกลับที่มีความสมบูรณ ทั้งหมด 240 กลุมตัวอยาง จึงนำมาประมวลผลทางสถิติ 

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใช

หุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน สามารถแบงสรุปผลการศึกษางานวิจัยเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย-หญิง               

ที่มีอายุระหวาง 25-40 ป มีรายไดตอเดือนมากกวา 18,000 - 20,000 บาท และทำงานอยูในบริษัท 

Ampas Industries Co.,LTD จำกัด สังกัด ฝายผลิต ซึ่งมีความเกี่ยวของและมีความเชื่อมโยงและ

ผลกระทบโดยตรงกับการสำรวจและทำวิจัยในหัวขอนี้ 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใช

หุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน พบวา 

(1) ดานการยอมรับ นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชหุนยนต 

Robot แทนการใชแรงงานคนภาพรวม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.58, S.D. = 0.75)   

(2) ดานประสิทธิภาพในการทำงานของหุนยนต Robot ท่ีทำใหคุณภาพในการผลิตและ

ประสิทธิภาพของไลนการผลิตท่ีดีข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (𝑋𝑋�= 3.63, S.D. = 0.85)  

(3) ดานความสามารถในการใชงานหุนยนต Robot ในการผลิตและควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ (𝑋𝑋�= 3.56, S.D. = 0.90)  

(4) ดานความสามารถทำงานของหุนยนต Robot ในการควบคุมผลการผลิตใหเปนไป

ตามเปาหมาย คาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.59, S.D. = 0.83)  

(5) ดานความปลอดภัยในการใชงานหุนยนต Robot (𝑋𝑋�= 3.59, S.D. = 0.82)  

(6) ดานความสะดวกในการใชงานหุนยนต Robot (𝑋𝑋�= 3.51, S.D. = 0.84)  

อภิปรายผล 

ในสวนนี้ ผูวิจัยไดนำผลสรุปการวิเคราะหมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอ นโยบายอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็น

เก่ียวกับความสามารถของการใชหุนยนต Robot แทนการใชแรงงานคน ภาพรวมอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวานโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชหุนยนต Robot แทนการใช

แรงงานคน อาจกลาวไดวาพนักงานทุกคน ในบริษัท Ampas Industries Co.,LTD จำกัด ใหความสำคัญ

ตอการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต เพราะคิดวาการพัฒนาสายการผลิต



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   844  

ที่ดีและมีมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับจะสามารถสรางความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางอาชีพ

ใหกับตนเองและบริษัท รวมถึงเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอลูกคาอีกดวย 

บทสรุป นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชหุ นยนต Robot แทน             

การใชแรงงานคน แสดงใหเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงงานผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 

โดยมีปจจัยเสริมในหลายดานไดแก แนวโนมการขยายตัวของโรงงานผูผลิตรถยนตและอุตสาหกรรม

ผูผลติชิ้นสวนรถยนต และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ถือเปนกลยุทธทางการตลาด 

ท่ีจะชวยใหการพัฒนาอุตสาหการผลิตชิ้นสวนรถยนตของไทยประสบความสำเร็จตอไปในอนาคต 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ดวยการใชหุนยนต Robot 

แทนการใชแรงงานคน จากผลการวิจัยท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

• ควรเพิ ่มประเด็นในเรื ่องการพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมหุ นยนต Robot ให

สามารถใชงานที่งาย สะดวก คูมือในการใชงานหุนยนต Robot อานแลวสามารถทำความเขาใจใน

ระบบตางๆ เชน โปรแกรมในการควบคุมหุนยนต Robot ท่ีเปนภาษาไทย และความเสถียรของโปรแกรม 

ตลอดจนความเขาใจเกี ่ยวกับ Function การใชงานของ หุนยนต Robot ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลจากการใชงาน หุนยนต Robot มากท่ีสุด 
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การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน           

ของขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็กซ X  

กรณีศึกษา หนวยงานกรุงเทพมหานคร 

 

 
สิริพร  เพ็ชรรัตน0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

ขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทำงานของขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และเจเนอเรชั่น

เอ็กซ Gen X ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลถึงพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ของหนวยงาน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานครั้งนี้ เปน

การสรางความรูความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคลากรในปจจุบัน  

ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใช

การสุมตัวอยางตามสะดวก โดยเปนผูท่ีอยูในชวงอายุ 22-39 ป เปนขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y 

และผูที่อยูในชวงอายุ 40-55 ป เปนขาราชการเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X จากขาราชการสามัญทุก

ระดับในหนวยงานกรุงเทพมหานครจำนวน 497 ราย การสำรวจโดยแบบสอบถามออนไลนดวยโปรแกรม

ประยุกตบนเว็บ Google Document เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
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วิธีสุมตัวอยางแบบตามสะดวก เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 497 ราย ดำเนินการวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และทดสอบ

สมมติฐานโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) ทดสอบระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่นวาย 

Gen Y และขาราชการเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X คือ ปฏิเสธสมมุติฐานดานปจจัยสวนบุคคลที่ปฏิเสธ

สมมุติฐานปจจัยสนับสนุนดานพฤติกรรม ปฏิเสธสมมติฐานปจจัยดานชวงวัย 

 

คำสำคัญ: เจเนอเรชั่นวาย Gen Y  เจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X 

 
1. บทนำ 
 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทย และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบ พิเศษที่มีฐานะเปนนิติบุคคล มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยโครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 2 สวน คือ 

สภากรุงเทพมหานคร ทำหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนาที่เปน

หัวหนาฝายบริหาร โดยมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) มีมิติการพัฒนา

ดานหนึ่ง คือ มิติที ่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่เปนกลยุทธสำคัญในการขับเคลื ่อนและ

สนับสนุนใหการบริหารราชการ ของกรุงเทพมหานครสัมฤทธิ์ผล สามารถตอบสนองตอความคาดหวัง

ของประชาชนท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงไดอยางเต็มศักยภาพ  

ปจจุบันบุคลากรในหนวยงานกรุงเทพมหานครนั้นมีอยูหลายเจเนอเรชั่น โดยแตละเจเนอเรชั่น 

ก็มีคุณลักษณะ นิสัย ความคิด ความเชื่อ คานิยม และลักษณะพฤติกรรมแสดงออกที่แตกตางกันไป 

โดยประกอบดวยกลุมบุคลากร 3 เจเนอเรชั่นหลัก  คือ เจเนอเรชั่นเบบี้บูม (Baby Boom) เจเนอเรชั่น

เอ็กซ (Gen X) เจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ความแตกตางในดานชวงวัยของของบุคลากร หรือ Generation 

Gap เปนปจจัยสำคัญ การเขาใจในความแตกตางระหวางชวงวัยจะชวยทำใหเขาใจบุคลากรใน

องคการมากยิ่งขึ้น หากนักบริหารทรัพยากรบุคคลไมรูจักธรรมชาติตางๆ เหลานี้ของบุคลากรแตละ           

เจเนอเรชั ่นแลว การบริหารจัดการองคการยอมจะเกิดอุปสรรคและปญหาได ฉะนั ้นการเขาใจ

ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นบุคลากรในองคการยอมเปนเครื่องมือใหนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

รูจักใชทรัพยากรมนุษยในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสัดสวนอัตรากำลังชวงวัยของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ประกอบดวยหลายชวงวัย และปญหาในการทำงานของบุคลากรในหนวยงานกรุงเทพมหานคร มีหลาย

ปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการทำงาน เพราะการที่องคการแมมีความพรอมใน

ดานตาง ๆ ทั้งดานการเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ หรือระบบการบริหารจัดการที่ดีแลว หาก

ทรัพยากรบุคคลดอยคุณภาพ คุณธรรม หรือมีพฤติกรรมในการทำงานที่ไมเหมาะสมแลว การปฏิบัติ

หนาท่ีหรือการปฏิบัติภารกิจขององคการก็ประสบผลสำเร็จไดยาก  

 ดังนั้นในที่นี้ผูวิจัยศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางดานเจเนอเรชั่นเฉพาะขาราชการสามัญ          

เจเนอเรชั่นวาย Gen Y มีสัดสวนรอยละ 43.43 เจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X มีสัดสวนรอยละ 42.43    

ซึ่งเปนบุคลากรในสัดสวนจำนวนมากในหนวยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงคุณลักษณะนิสัย 

ความคิด ความเชื่อ คานิยม และการแสดงออกถึงลักษณะของพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรแตละ 

เจเนอเรชั่นเปนอยางไร เพ่ือพัฒนาเปนองคความรู สำหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการตอไป  

 

2. วิธีการศึกษา 
 

ศึกษาคนควาจากเอกสารโดยรวบรวมจากหนังสือ บทความ รายงานประจำป ภาคนิพนธ 

วิทยานิพนธ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ

เจเนอเรชั่นวาย Gen Y และขาราชการเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอมูลกลุม

ตัวอยางที่ใชการสุมตัวอยางตามสะดวก โดยเปนผูที่อยูในชวงอายุ 22-39 ป เปนขาราชการเจเนอเรชั่น

วาย Gen Y และท่ีอยูในชวงอายุ 40-55 ป เปนขาราชการเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X จากขาราชการทุก

ระดับในหนวยงานกรุงเทพมหานครจำนวน 497 คน การสำรวจโดยแบบสอบถามออนไลนดวย

โปรแกรมประยุกตบนเว็บ Google Document เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

3.1 ผูบริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเขาใจและไดทราบถึงลักษณะเฉพาะ 

คานิยม ทัศนคติ ความถนัด ความชอบ และทักษะของบุคคลากร และปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของ

ขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และขาราชการเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X 

3.2 ผูบริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลไดทราบแนวทางการวางแผนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลแตละเจเนอเรชั่น (Gen Y, Gen X) ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการศึกษา 
 

 ขอมูลสวนบุคคลของขาราชการ 

ผู ตอบแบบสอบถามที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ค ือขาราชการสามัญกรุงเทพมหานคร จำนวน                  

497 ราย จำแนกเปนขาราชการกรงุเทพมหานครประเภทท่ัวไป จำนวน 324 ราย คิดเปนรอยละ 65.2 

ซึ่งเปนประเภทขาราชการสวนใหญของกลุมตัวอยางนี้ ขาราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ 

จำนวน 98 ราย รอยละ 19.7 และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 75 ราย คิดเปน

รอยละ 15.1 

เพศผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 497 ราย จำแนกเปนเพศชาย 170 ราย คิดเปนรอยละ 

34.2 เพศหญิง จำนวน 327 ราย คิดเปนรอยละ 65.8 

เจเนอเรชั่นวาย Gen Y จำนวน 232 ราย คิดเปนรอยละ 46.7 และเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X 

จำนวน 245 ราย คิดเปนรอยละ 49.3 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 

ขอมูลสนับสนนุพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

1. ความมุงมั่นจะปฏิบัตหินาท่ีราชการ 

2. การใหบริการตอประชาชน 

3. ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูในงาน

อาชีพ 

4. การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 

จริยธรรม 

5. การทำงานเปนทีม 

ขอมูลดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. ระยะเวลาท่ีทำงานในองคการ 
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ระดับการศึกษา ปวช. จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 2.8 ระดบัการศึกษา ปวส. จำนวน 20 

ราย คิดเปนรอยละ 4.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 317 ราย คิดเปนรอยละ 63.8 ระดับ

การศึกษาปริญญาโท จำนวน 146 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 

สถานภาพโสด จำนวน 253 ราย คิดเปนรอยละ 50.9 สถานภาพสมรส จำนวน 220 ราย คิด

เปนรอยละ 44.3 สถานภาพหยาราง จำนวน 2ภ ราย คิดเปนรอยละ 4.8 

รายไดตอเดือนต่ำกวา 10,000 บาท จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.0 10,001- 15,000 บาท 

จำนวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 6.6 15,001-20,000 บาท จำนวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 22.7 

20,001-25,000 บาท จำนวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 22.3 25,001-30,000 บาท จำนวน 74 ราย 

คิดเปนรอยละ 14.9 และมากกวา 30,000 บาท จำนวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 32.4 

 ดานความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ดานความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y คาเฉลี่ย 

4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .419 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y มี

พฤติกรรมดานความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในระดับท่ีสูง (คาเฉลี่ย 4.59)  

ดานความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X คาเฉลี่ย 

4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .407 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen X มี

พฤติกรรมดานความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในระดับท่ีสูง (คาเฉลี่ย 4.58)  

ดานบริการตอประชาชน 

ดานบริการตอประชาชนของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y คาเฉลี่ย 4.60 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .432 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y มีพฤติกรรม

ดานบริการตอประชาชนในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.60 

ดานบริการตอประชาชนของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X คาเฉลี่ย 4.57 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .454 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen X มีพฤติกรรม

ดานบริการตอประชาชนในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.57 

ดานความสนใจใฝรู ส่ังสมความรูในงานอาชีพ 

ดานความสนใจใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y 

คาเฉลี่ย 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .477 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

Gen Y มีพฤติกรรมดานความใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.45 

ดานความสนใจใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X 

คาเฉลี่ย 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .534 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

Gen X มีพฤติกรรมดานความใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.41 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สิริพร  เพ็ชรรัตน 

 

 
           851 

ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม 

ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรมของขาราชการกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย Gen Y 

คาเฉลี่ย 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .398 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

Gen Y มีพฤติกรรมดานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ จริยธรรมในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.47 

ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X 

คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .403 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

Gen X มีพฤติกรรมดานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ จริยธรรมนระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.71 

ดานการทำงานเปนทีม 

ดานการทำงานเปนทีมของขาราชการกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย Gen Y คาเฉลี ่ย 4.59 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .516 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y มีพฤติกรรม

ดานการทำงานเปนทีมระดับท่ีสูง ในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.59 

ดานการทำงานเปนทีมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X คาเฉลี่ย 4.58 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .519 โดยเมื่อพิจารณาพบวาขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen X มีพฤติกรรม

ดานการทำงานเปนทีมระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.58 

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่น

วาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็ก Gen X : กรณีศึกษา หนวยงานกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย

ผลการศึกษาโดยเรียงตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดดังนี้  

เพื่อศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการทำงานของขาราชการเจเนอเรชั่นวาย Gen Y และ

เจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ขาราชการสามัญกรุงเทพมหานคร จำนวน 

497 ราย จำแนกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป คิดเปนรอยละ 65.2 ขาราชการ

กรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ รอยละ 19.7 และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปน

รอยละ 15.1 

จำแนกเปนเพศชายรอยละ 34.2 เพศหญิงรอยละ 65.8 

เจเนอเรชั่นวาย Gen Y รอยละ 46.7 และเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X รอยละ 49.3 

ระดับการศึกษา ปวช. รอยละ 2.8 ระดับการศึกษา ปวส. รอยละ 4.0 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รอยละ 63.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 29.4 

สถานภาพโสด รอยละ 50.9 สถานภาพสมรส รอยละ 44.3 สถานภาพหยาราง รอยละ 4.8 

รายไดตอเดือนต่ำกวา 10,000 บาท รอยละ 1.0 10,001- 15,000 บาท รอยละ 6.6 15,001-

20,000 บาท รอยละ 22.7 20,001-25,000 บาท รอยละ 22.3 25,001-30,000 บาท รอยละ 14.9 

และมากกวา 30,000 บาท รอยละ 32.4 
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เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่น

วาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร  

ดานความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y ในระดับ

ท่ีสูง (คาเฉลี่ย 4.59)  

ดานความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ใน

ระดับท่ีสูง (คาเฉลี่ย 4.58)  

ดานบริการตอประชาชนของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y ในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.60 

ดานบริการตอประชาชนของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.57 

ดานความสนใจใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y ใน

ระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.45 

ดานความสนใจใฝรู สั่งสมความรูในงานอาชีพของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ใน

ระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.41 

ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y ใน

ระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.47 

ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ใน

ระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.71 

ดานการทำงานเปนทีมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นวาย Gen Y ในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.59 

ดานการทำงานเปนทีมของขาราชการกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ Gen X ในระดับท่ีสูง คาเฉลี่ย 4.58 

 

7. ขอจำกัดของงานวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาเฉพาะขาราชการหนวยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน

หนวยงานภาครัฐ ซึ ่งการศึกษาครั ้งนี ้ยังไมครอบคลุมเนื ่องจากกลุมตัวอยางทั ้งสองเจเนอเรชั่น             

(เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ) ยังไมครอบคลุมบุคลากรท้ังหมดในหนวยงานกรุงเทพมหานคร จึง

ไมอาจเปรียบเทียบไดทุกเจเนอเรชั่น ดังนั้นหากตองการใหงานวิจัยครบถวนสมบูรณ ควรเพิ่มกรอบ

แนวคิดในการวิจัย และเจเนอเรชั่นอื่นใหครบทุกชวงวัย หรือหากนำไปทดสอบกับหนวยงานอื่นเชน 

องคการเอกชน ที่มีความหลากหลายดานเจเนอเรชั่นยอมสามารถทำได เพ่ือใหงานวิจัยสามารถ

นำไปใชประโยชนไดหลากหลายประเภทหนวยงาน 
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8. ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบเจเนอเรชั่นมากกวาสองเจเนอเรชั่น เพื่อความครอบคลุมบุคลากร             

ทุกเจเนอเรชั่นในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสงผลใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่น

วาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็ก Gen X หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานอื่นๆ ที่สัมพันธพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการเจเนอเรชั่น

วาย Gen Y และเจเนอเรชั่นเอ็ก Gen X หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 
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ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลและภาวะหมดไฟในการทำงาน

ของพนักงานควบคุมการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟา         

แมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.) 

โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.)         

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

 

สุธิดา สังขนิลแกว0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคลและภาวะ

หมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา 2) ศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการ

ทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวัง

นอย (อฟว.) โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

(อฟน.) การไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทยการศึกษาครั ้งนี ้เปนการศึกษาวิจ ัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยาง จำนวน 235 คน 

โดยใชวิธีดำเนินการสุ มตามสัดสวน (Quota Sampling) และสุ มตัวอยางแบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ตามลำดับ แลวนำมาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

(SPSS) คือ วิเคราะหขอมูล ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน 

รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ภาระครอบครัว สุขภาพ และทัศนคติ โดยวิธีหาคารอยละ (Percentage) 

และความถ่ี (Frequency) วัดระดับภาวะหมดไฟในการทำงาน ตามแบบประเมิน MBI-GS แลวหา        

คารอยละ (Percentage) และทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและภาวะหมดไฟใน            

การทำงานโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square)   

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : sunnysuthida.s@gmail.com 
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ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) มากที่สุด กลุมตัวอยาง 

ที่ศึกษาทั้งหมดมีอายุ ระหวาง 47-54 ป และสวนใหญมีการศึกษาระดับ ปวส. เปนชางระดับ 7-9 โดย

มีอายุงานมากกวา 30 ป รายไดตอเดือน (รวมคา Shift Premium) 75,000 บาท ข้ึนไป มีสถานภาพ

สมรส มีภาระครอบครัวปานกลาง โดยสวนใหญไมมีโรคประจำตัวไมมีการใชยาที ่ออกฤทธิ์ตอ               

จิตประสาท เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว มีการด่ืมสุราเปนครั้งคราว มีการออกกำลังกายเปนประจำ และมี

การนอนหลับอยางเพียงพอ พักผอนไมเพียงพอ (เชน ทำกิจกรรมที่สนใจ มีเวลาใหครอบครัว พบปะ

เพื่อนฝูง ทองเที่ยว เปนตน) พึงพอใจในหนาที่การทำงานไมเคยมีความคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่               

ไมเขากะ โดยระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื ่องโรงไฟฟา ดาน

ความรูสึกออนลาทางอารมณอยูในระดับสูง สวนดานการเมินเฉยตองานและดานความสามารถใน   

การทำงานอยูในระดับต่ำ โดยพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะ มีภาวะหมดไฟใน           

การทำงาน ดานความรู ส ึกออนลาทางอารมณและดานการเมินเฉยตองานมากที ่ส ุด สวนดาน

ความสามารถในการทำงาน พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาวังนอยมีภาวะหมดไฟมากที่สุด 

เมื ่อทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที ่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน              

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ไดแก โรงไฟฟาที่พนักงานปฏิบัติงาน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน 

(รวมคา Shift Premium) ภาระครอบครัว โรคประจำตัว การใชยาที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท พฤติกรรม

การด่ืมสุรา ความเพียงพอในการพักผอน (เชน ทำกิจกรรมที่สนใจ มีเวลาใหครอบครัว พบปะเพื่อนฝงู 

ทองเที่ยว เปนตน) สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานการ             

เมินเฉยตองาน (Cynicism) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ไดแก โรงไฟฟาที ่พนักงาน

ปฏิบัติงาน โรคประจำตัว การใชยาที ่ออกฤทธิ ์ตอจิตประสาท ความเพียงพอในการนอนหลับ               

ความเพียงพอในการพักผอน ความพึงพอใจในหนาที่การงาน และปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ

ก ับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความสามารถในการทำงาน (Professional Efficacy) คือ 

โรงไฟฟาที่พนักงานปฏิบัติงาน  ภาระครอบครัว พฤติกรรมการด่ืมสุรา ความเพียงพอในการนอนหลับ 

ความเพียงพอในการพักผอน  

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี คือ องคการควรมุงเนนในการเขาไปศึกษา ดูแลแกไขและ

ปองกันภาวะหมดไฟใหกับพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะและโรงไฟฟาวังนอย โดย

ใชทฤษฎีแนวคิดเกี ่ยวกับปจจัยการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน อาการของภาวะหมดไฟใน           

การทำงาน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะหมดไฟในการทำงาน การประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน

รายบุคคล การปองกันและแกไขการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน และการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลเชิงกลยุทธที่ปองกันไมใหเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานมาประยุกตใช  
 

คำสำคัญ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน ปจจัยสวนบุคคล พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา 
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1.  บทนำ 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใต            

การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมาและ

จำหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูใชไฟฟา 

ตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟาภายใต

กรอบพระราชบัญญติั กฟผ. ปจจุบัน กฟผ. ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งต้ังอยูทุกภูมิภาคของ

ประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แหง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 16,034.83 เมกะวัตต คิดเปน 34.69% 

ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของประเทศไทย โดย กฟผ. มีวิสัยทัศน คือ นวัตกรรมพลังงานไฟฟา

เพื่อชีวิตที่ดีกวา และมีพันธกิจเปนองคการหลักเพื่อรกัษาความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งตามแผนวิสาหกิจ 

กฟผ. ป พ.ศ. 2563-2573 การบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง (Administration Excellence) เปน

มิติที ่สำคัญดานหนึ่งที ่จะนำไปสู วิสัยทัศนดังกลาวได โดยมุ งเนนการพัฒนาบุคลากรเพื ่อสราง           

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และยังมีบทบาทใน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาเสริมสราง

ศักยภาพคนดวย จะเห็นไดวา กฟผ.ใหความสำคัญกับบุคลากรเปนอยางมาก 

 ประกอบกับ ณ ปจจุบัน ปริมาณการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนได            

เพิ่มมากขึ้น ทาง กฟผ. จึงตองผลิตไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาที่มากขึ้น จาก

ความตองการใชไฟฟา และพันธกิจ กฟผ.ดังกลาวขางตน บุคคลที่มีสวนสำคัญในการรักษาความมั่นคง

ดานพลังงานไฟฟา คือ พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเครื่องจักรใหมี

ความพรอมในการผลิตไฟฟาตลอด 24 ช่ัวโมง ควบคุมไมใหเครื่องจักรและระบบเช้ือเพลิงขัดของ หยุด

การทำงาน ซึ่งหากขัดของจะสงผลใหเกิดไฟฟาดับและเกิดตนทุนในการผลติไฟฟาที่เพิ่มสูงข้ึน  จะเห็น

ไดว าเปนงานที ่ต องเผชิญกับแรงกดดันความเครียดและตองปฏิบ ัต ิงานตอเนื ่องเพื ่อควบคุม              

การเดินเครื่องตลอด 24 ช่ัวโมง กะละ 8 ชม. ปฏิบัติงานกะวันละ 3 ชุด โดยผลัดสบัเปลี่ยนการทำงาน

กะ เชา บาย ดึก มีวันหยุดไมตรงกับคนอื่น รวมถึงปจจัยสวนบุคคลตางๆ ประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ภาระครอบครัว สุขภาพ และ

ทัศนคติ จึงทำใหมีโอกาสเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) ซึ่งมี3 องคประกอบ 

คือ 1.ความรู สึกออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 2.การเมินเฉยตองาน (Cynicism)            

3. ความสามารถในการทำงาน (Professional Efficacy)  
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จากภาระหนาที่ของพนักงานควบคุมการเดินเครื ่องโรงไฟฟาที ่ตองรักษาความมั่งคงทาง

พลังงานไฟฟา และการใหความสำคัญดานบุคลากรของ กฟผ. ผู วิจ ัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการ

เดินเครื ่องโรงไฟฟา จำนวน 5 โรงไฟฟา คือ โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) 

โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.)  โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) เพื่อทราบ

ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน โดยคาดวาผลการวิจัยจะมีประโยชน

ในการกำหนดนโยบาย วิธีการจัดการปองกัน และแกไขภาวะหมดไฟในการทำงาน ทำใหพนักงาน

ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟามีประสิทธิภาพในการทำงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนแรงขับเคลื่อน

สวนหน่ึง ที่ทำใหองคการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและภาวะหมดไฟในการทำงานของ

พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) 

โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย  

2.2 เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา 

กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟาบาง

ปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

3.  คำถามการวิจัย 
 

3.1 ปจจัยสวนบุคคลใดที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุม

การเดินเครื่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) โรงไฟฟา

ราชบุรี (อค-บร.)  โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย  

3.2 ภาวะหมดไฟในการทำงานในแตละองคประกอบ (3 องคประกอบ คือ 1.ความรูสึก 

ออนลาทางอารมณ 2.การเมินเฉยตองาน 3. ความสามารถในการทำงาน) ของพนักงานควบคุม            

การเดินเครื่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) โรงไฟฟา

ราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยอยูในระดับใด  
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4. สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา (อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ภาระครอบครัว สุขภาพ และ

ทัศนคติ ) มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน (3 องคประกอบ คือ 1.ความรูสึกออนลา           

ทางอารมณ  2.การเมินเฉยตองาน 3. ความสามารถในการทำงาน)  

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะหมดไฟในการทำงานในแตละองคประกอบ (3 องคประกอบ คือ                

1.ความรูสึกออนลาทางอารมณ 2.การเมินเฉยตองาน 3. ความสามารถในการทำงาน) ของพนักงาน

ควบคุมการเดินเครื ่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) โรงไฟฟาวังนอย (อฟว.) 

โรงไฟฟาราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟาบางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟาพระนครเหนือ (อฟน.) การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย อยูในระดับปานกลาง 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและภาวะ             

หมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิต             

แหงประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 5 โรงไฟฟา มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังภาพที่ 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: แนวคิดทฤษฎี Christina Maslach, Wilmar B. Schaufeli and Michael P. Leiter, (2001) 

 

 

ตัวแปรอิสระ (X) 

(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตัวแปรตาม (Y) 

(Dependent Variables) 

 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษา 

3. ตำแหนงงาน 

4. อายุงาน 

5. รายไดตอเดือน 

6. สถานภาพสมรส 

7. ภาระครอบครัว 

8. สุขภาพ 

9. ทัศนคต ิ

ภาวะหมดไฟในการทำงาน 

1. ความรูสึกออนลาทางอารมณ 

2. การเมินเฉยตองาน 

3. ความสามารถในการทำงาน 
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5.  การทบทวนวรรณกรรม  
 

ภาวะหมดไฟในการทำงาน 

การศึกษาและวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชคำนิยาม ภาวะหมดไฟในการทำงานสำหรับอาชีพ            

การทำงานทั่วไป General Survey (MBI-GS) ซึ่งรวมถึงงานดานการผลิต ของ Christina Maslach, 

Wilmar B. Schaufeli and Michael P. Leiter (2001: 402) เนื ่องจากมีความสอดคลองกับกลุม

ตัวอยาง ซึ่งไดนิยามวา ภาวะหมดไฟในการทำงาน หมายถึง ภาวะการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจที่เกิด

จากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน ประกอบดวย 1. ความรูสึกออนลาทางอารมณ (Emotional 

Exhaustion) 2. การเมินเฉยตองาน (Cynicism) 3. ความสามารถในการทำงาน (Professional Efficacy) 

ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 

 

 

ภาพท่ี 2: ตัวแบบทั่วไปของภาวะหมดไฟกบัความเปนมาทีส่ำคัญและผลที่ตามมา  
ท่ีมา: Maslach, 2001 

 
The Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) เปนแบบประเมิน ซึ ่งไดรับ

การยอมรับวา มีคุณสมบัติในการวัดผลทางจิตวิทยาในเรื่องภาวะหมดไฟ โดยมี 3 องคประกอบ ซึ่ง

ตองประกอบไปดวยคำถาม จำนวน 16 ขอ คือ 1) ความรูสึกออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustions) 

จำนวน 5 ขอ ซึ่งจะตองมีคำถามหลักในการประเมิน คือ รูสึกเหนื่อยเมื่อตื่นตอนเชาเพื่อไปทำงาน            

2) การเมินเฉยตองาน (Cynicism) จำนวน 5 ขอ ซึ่งจะตองมีคำถามหลักในการประเมิน คือ ความสนใจ

ในงานลดลง 3) ความสามารถในการทำงาน (Professional efficiency) จำนวน 6 ขอ ซึ่งจะตองมี

คำถามหลักในการประเมิน คือ รูสึกมั่นใจวามีประสิทธิภาพที่จะทำงานไดสำเร็จ 
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ตัวอยางคำถามการประเมินของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันซึ่งนำแนวคิดของ Maslach และ

คณะมาปรับใช มีรายละเอียด มีดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 3: ตัวแบบสุดทายของโครงสรางแฟคทอเรียลสำหรับ MBI-GS เวอรช่ันฝรัง่เศส 

และคำถามตัวอยางจาก สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน 
 

โดยแบบสอบถามจะถูกระบุใหเปนคาคะแนน 7 ชวงคะแนน ในรูปแบบ Likert Scale ต้ังแต

ชวงคะแนนที ่0 (ไมมีความรูสึกแบบน้ัน) ไปจนถึง 6 (มีความรูสึกแบบน้ันเปนประจำ) แลวทำการรวม

รวมคะแนนในแตละดาน แลวนำมาประเมินภาวะหมดไฟ 
 

ตารางท่ี 1: แสดงระดับชวงคะแนนภาวะหมดไฟ MBI-GS 

องคประกอบ ระดับภาวะหมดไฟ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

ความรูสึกออนลาทางอารมณ  < 10 10.01-15.99 > 16 

การเมินเฉยตองาน  < 5 5.01-10.99 > 11 

ความสามารถในการทำงาน  > 30 24.01-29 < 24 
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6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกลุ มประชากรพนักงาน

ควบคุมการเดินเครื่อง 5 โรงไฟฟา รวมจำนวน 510 คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro 

Yamane (1973, อางถึงใน รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2554: 75-77) ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95%                

ซึ่งกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5 % จากการคำนวณตามสูตรดังกลาว                    

จะไดกลุมตัวอยางเทากับ 224 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นจากความไมสมบูรณ               

ของการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงทำการเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย รอยละ 5 รวมเปน 

235 คน โดยใชเครื่องมือในการศึกษา คือ วิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสุมตัวอยาง

ตามสัดสวน (Quota Sampling) และสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ตามลำดับ แลวนำมาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) คือ วิเคราะหขอมลู 

ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน สถานภาพ

สมรส ภาระครอบครัว สุขภาพ และทัศนคติ จำนวน 17 ขอ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) หาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) วัดระดับภาวะหมดไฟในการทำงาน 

ตามแบบประเมิน MBI-GS แลวหาคารอยละ (Percentage) และทดสอบความสัมพันธระหวาง             

ปจจัยสวนบุคคลและภาวะหมดไฟในการทำงานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ               

ไคสแควร (Chi-Square) 
 

7. ผลการศึกษาสรุปผลการวิจัย 
 

7.1 สรุปผลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

กลุมตัวอยางปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) มากที่สุด รอยละ 31.5 กลุมตัวอยางที่

ศึกษาทั้งหมดมีอายุระหวาง 47-54 ป รอยละ 27.7 ระดับการศึกษา ปวส. รอยละ 62.6 ตำแหนง  

ชางระดับ 7-9 รอยละ 54.5 อายุงานมากกวา 30 ป รอยละ 29.4 รายไดตอเดือน (รวมคา Shift 

Premium) 75,000 บาท ขึ้นไป รอยละ 42.1 สถานภาพสมรส รอยละ 77.0 ภาระครอบครัวปานกลาง 

รอยละ 43.8 ไมมีโรคประจำตัว รอยละ 58.3 สวนคนมีโรคประจำตัว รอยละ  41.7 สวนใหญเปน โรค

ตามลำดับ คือ 1.โรคความดันโลหิตสูง 2.โรคเบาหวาน 3.โรคหูเสื่อม กลุมตัวอยาง ไมมีการใชยาที่ออก

ฤทธ์ิตอจิตประสาท รอยละ 94.5 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว รอยละ 51.5 ด่ืมสุราเปนครั้งคราว      รอย

ละ 77.9 ออกกำลังกายเปนประจำ รอยละ 77.9 นอนหลับอยางเพียงพอ รอยละ 74.9 พักผอนไม

เพียงพอ (เชน ทำกิจกรรมที่สนใจ มีเวลาใหครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง ทองเที่ยว เปนตน) รอยละ 

54.0 พึงพอใจในหนาที่การทำงาน รอยละ 93.2 ไมเคยมีความคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่ไมเขากะ 

รอยละ 77.4  
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7.2 สรุปผลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานควบคุมการเดินเครื่อง

โรงไฟฟากับภาวะหมดไฟในการทำงาน  

7.2.1 ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความรูสึก

ออนลาทางอารมณ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ โรงไฟฟา              

ที่พนักงานปฏิบัติงาน (p = 0.000) อายุ (p = 0.004) ระดับการศึกษา (p = 0.005) ตำแหนงงาน               

(p = 0.030) อายุงาน (p = 0.004) รายไดตอเดือน (รวมคา Shift Premium) (p = 0.001) ภาระ

ครอบครัว (p = 0.003) โรคประจำตัว (p = 0.018) การใชยาที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท (p = 0.021) 

พฤติกรรมการดื่มสุรา (p = 0.026) ความเพียงพอในการพักผอน (เชน ทำกิจกรรมทีส่นใจ มีเวลาให

ครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง ทองเที่ยว เปนตน) (p = 0.000)  

7.2.2 ปจจัยสวนบุคคลที ่ไมมีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดาน

ความรูสึกออนลาทางอารมณ แสดงวาไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ สถานภาพ

สมรส (p = 0.108) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (p = 0.079) พฤติกรรมการออกกำลังกาย (p = 0.318)  

ความเพียงพอในการนอนหลับ (p = 0.136) ความพึงพอใจในหนาที่การงาน (p = 0.055) ความคิดที่

จะเปลี่ยนไปทำงานที่ไมเขากะ (p = 0.114) 

7.2.3 ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานการ            

เมินเฉยตองาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ โรงไฟฟาที่

พนักงานปฏิบัติงาน (p = 0.009) โรคประจำตัว (p = 0.007) การใชยาที่ออกฤทธิ ์ตอจิตประสาท               

(p = 0.007) ความเพยีงพอในการนอนหลับ (p = 0.001) ความเพียงพอในการพักผอน (p = 0.001) 

ความพึงพอใจในหนาที่การงาน (p = 0.002)  

7.2.4 ปจจัยสวนบุคคลที ่ไมมีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดาน             

การเมินเฉยตองาน แสดงวาไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ อายุ (p = 0.092) 

ระดับการศึกษา (p = 0.158) ตำแหนงงาน (p = 0.313) อายุงาน (p = 0.074) รายไดตอเดือน              

(รวมคา Shift Premium) (p = 0.867) สถานภาพสมรส (p = 0.933) ภาระครอบครัว (p = 0.161) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่(p = 0.977) พฤติกรรมการด่ืมสุรา (p = 0.754) พฤติกรรมการออกกำลังกาย 

(p = 0.977) ความคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่ไมเขากะ (p = 0.064) 

7.2.5 ปจจ ัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธก ับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดาน

ความสามารถในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ 

โรงไฟฟาที่พนักงานปฏิบัติงาน  (p = 0.000) ภาระครอบครัว (p = 0.006) พฤติกรรมการดื่มสุรา               

(p = 0.028) ความเพียงพอในการนอนหลับ (p = 0.007) ความเพียงพอในการพักผอน (p = 0.000) 

7.2.6  ปจจัยสวนบุคคลที ่ไมมีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดาน

ความสามารถในการทำงาน แสดงวาไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ อายุ                 

(p = 0.356) ระดับการศึกษา (p = 0.237) ตำแหนงงาน (p = 0.539) อายุงาน (p = 0.237) รายได

ตอเดือน (p = 0.354) สถานภาพสมรส (p = 0.076) โรคประจำตัว (p = 0.240) การใชยาที่ออกฤทธ์ิ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    864  

ตอจิตประสาท (p = 0.506) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (p = 0.975) พฤติกรรมการออกกำลังกาย              

(p = 0.267) ความพึงพอใจในหนาที่การงาน (p = 0.504) ความคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานทีไ่มเขากะ 

(p = 0.635)  

7.3 สรุปผลระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื ่อง

โรงไฟฟา (รายคำถาม) 

7.3.1 ภาวะหมดไฟในการทำงานของกลุ มตัวอยาง ดานความรู ส ึกออนลาทาง

อารมณรายคำถาม อยูในระดับต่ำถึงปานกลาง ประเด็นเรื่อง รูสึกเหน่ือยเมื่อต่ืนตอนเชาเพื่อไปทำงาน

มากที่สุด รอยละ 53.3  

7.3.2 ภาวะหมดไฟในการทำงานของกลุ มตัวอยาง ดานการเมินเฉยตองานราย

คำถาม อยูในระดับต่ำ ประเด็นเรื่องรูสึกวาความกระตือรือรนลดลง มีผลตอภาวะหมดไฟมากที่สุด

รอยละ 16.2  

7.3.3  ภาวะหมดไฟในการทำงานของกลุมตัวอยาง ดานความสามารถในการทำงาน

รายคำถาม อยูในระดับต่ำ ประเด็นเรื่อง รูสึกวาสามารถแกปญหาไดอยางยอดเยี่ยม มีผลตอภาวะ

หมดไฟมากที่สุดรอยละ 32.0 

7.4  สรุปผลภาวะหมดไฟในการทำงานภาพรวม  

7.4.1 ภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความรูสึกออนลาทางอารมณของกลุมตัวอยาง 

อยูในระดับสูงมากที่สุด รอยละ 40.4 ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 

7.4.2 ภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานการเมินเฉยตองานของกลุมตัวอยาง อยูใน

ระดับต่ำมากที่สุด รอยละ 37.9 ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 

7.4.3 ภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความสามารถในการทำงานของกลุมตัวอยาง 

อยูในระดับต่ำมากที่สุด รอยละ 53.6 ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 

7.4.4 พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะ มีภาวะหมดไฟในการทำงาน 

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณระดับสูงมากที่สุด รอยละ 60.8 

7.4.5 พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะ มีภาวะหมดไฟในการทำงาน 

ดานการเมินเฉยตองาน ระดับสูงมากที่สุด รอยละ 41.9 

7.4.6 พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาวังนอย มีภาวะหมดไฟในการทำงาน 

ดานความสามารถในการทำงาน ระดับสูงมากที่สุด รอยละ 42.9 
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8. อภิปรายผล 
 

8.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

   กลุมตัวอยางปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) มากที่สดุ เน่ืองจากที่แมเมาะเปนโรงไฟฟา

พลังความรอนขนาดใหญ (เครื่องที่ 1 , 8-13) มีกำลังการผลิต 2,220 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 13.84 

ของสัดสวนพลังความรอน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) จึงตอง

มีพนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาเปนจำนวนมากกวาโรงไฟฟาอื่น โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา

ทั้งหมดสวนใหญ มีอายุระหวาง 47-54 ป ซึ่งตามการจำแนกของ Dr. Subhasree Kar ถือวาเปนรุน 

Baby Boomers มีความเปนนักอุดมคติ มองโลกในแงดี ใชสติแกไขปญหา นอกจากน้ียังพบวา ชวงอายุ

ดังกลาวเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานต่ำมากกวาคนที่อายุนอย และกลุ มตัวอยางสวนใหญมี

สถานภาพสมรส ซึ่งพบวา ผูที่สมรสแลวและอยูดวยกันจะมีภาวะหมดไฟนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุมที่ไมไดสมรสจากระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุงานประกอบกัน จะพบวา การศึกษา 

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง แตมีความเช่ียวชาญในงาน และมีประสบการณสูงที่เกิดจากการสั่งสม

มาเปนระยะเวลามากกวา 30 ปเปนสวนใหญ โดยมีคาตอบแทนที่เหมาะสม (สวนใหญรายไดตอเดือน 

รวมคา Shift Premium 75,000 บาท ขึ้นไป) เมื่อเทียบกับตำแหนงหนาที่ในสวนงานอื่น ถือวาสูง 

สามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน เกิดความกระตือรือรนในการทำงาน ถึงแมวาตองปฏิบัติงาน

ตอเน่ือง เพื่อควบคุมการเดินเครื่องตลอด 24 ช่ัวโมง กะละ 8 ชม. ปฏิบัติงานกะวันละ 3 ชุด โดยผลัด

สับเปลี่ยนการทำงานกะ เชา บาย ดึก และ มีวันหยุดไมตรงกับครอบครัว เนื่องดวยคาตอบแทนที่มี

ความเหมาะสม  จึงสงผลใหภาระครอบครัวสวนใหญอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้องคการไดมี

นโยบายสงเสริมใหพนักงานใสใจสุขภาพ เชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ในการออกกำลังกาย 

จัดสวัสดิการใหพนักงาน เรื่องการตรวจและรักษาสุขภาพ  มีรถคลายเครียดเคลื่อนที่มาใหบริการ             

เปนประจำ โดยมีนักจิตวิทยาคอยใหคำปรึกษา รวมถึงตรวจวัดความสมดุลของรางกาย จึงทำให

พนักงานสวนใหญ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไมมีโรคประจำตัว ออกกำลังกายเปนประจำ              

นอนหลับอยางเพียงพอ ไมมีการใชยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท รวมถึงสวนใหญเคยสูบบุหรี่แตเลิก

แลวมีความสุขพึงพอใจในหนาที่การทำงาน มีทัศนคติที่ดีตอองคการ ไมเคยมีความคิดที่จะลาออก แต

อีกกลุมพบวาสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหูเสื่อม ตามลำดับ ถึงแม

ภาพรวมภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานจะอยูในระดับต่ำ แตจากการวิจัย พบวา พนักงาน

รูสึกวามีเวลาพักผอนไมเพียงพอในการทำกิจกรรมที่สนใจ ไมมีเวลาใหครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง หรือ

ทองเที่ยว แตเมื ่อเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ก็คุ มคา และยังอยากทำงานอยู ในหนาที่นี้เปนสวนใหญ            

ซึ่งสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของงานวิจัยของคุณปทุมรัตน สกุลพิมลรัตน (2556: 9-11) และ

บทความวิชาการของคุณนฤมล สุธีรวุฒ จากวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ ฉบับที่ 91 (2558: 19-21) รวมถึง กฟผ. มีการบริหารจัดการสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ 
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8.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานควบคุมการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา

กับภาวะหมดไฟในการทำงาน  

ประเด็นปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความรูสึก              

ออนลาทางอารมณ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ โรงไฟฟาที ่พนักงาน

ปฏิบัติงาน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน (รวมคา Shift Premium) 

ภาระครอบครัว โรคประจำตัว การใชยาที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท พฤติกรรมการด่ืมสุรา ความเพียงพอ

ในการพักผอน (เชน ทำกิจกรรมที่สนใจ มีเวลาใหครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง ทองเที่ยว เปนตน) จาก

ความคิดเห็นของผูวิจัย เหตุผลที่ปจจัยขางตนมีผลตอภาวะหมดไฟในการทำงานดานน้ี เนื่องจาก

โรงไฟฟาที่มีกำลังการผลิตที่สูงกวา ตองมีการควบคุมการเดินเครื่องที่มีปริมาณงานมากกวา ภาวะ

หมดไฟจะพบไดมากในชวงคนที่อายุนอยมากกวาคนอายุมาก ผูที่มีตำแหนงงานสูงกวา อายุงานมาก 

จะมีประสบการณสูง จึงมีโอกาสเกิดภาวะหมดไฟนอยกวาผูที่มีประสบการณนอย เพราะมีทักษะที่จะ

แกไขปญหาตาง ๆ และปรับตัวตอบสนองตอปญหาไดดี ผู ที ่มีการศึกษาสูงมีอัตราการเกิดภาวะ                

หมดไฟนอยกวาผูที่มีการศึกษานอย รายไดตอเดือน (รวมคา Shift Premium) ที่สูง เนื่องจากไดรับ  

คา Shift Premium โดยมีหลักเกณฑขององคการ ซึ ่งกำหนดวา หากเงินเดือน <= 27,950 บาท 

ไดรับ 40% ของเงินเดือนทั้งป หากเงินเดือน > 27,950 บาท ไดรับเงินเพิ่มพิเศษเปน 2 สวน คือ        

สวนที่ 1 เปนคาชดเชยเวลาทำงานที่มากกวาพนักงานปกติ ไดรับ 26.425 ของอัตราเงินเดือนทุกอตัรา 

เวนแตผูปฏิบัติงานระดับ 9 ที่มีเงินเดือนเกินกวาขั้นสูงสูดของระดับหัวหนาแผนก ใหไดรับในอัตรา

รอยละ 26.425 ของอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับหัวหนาแผนก และสวนที่ 2 เปนคาชดเชย

เนื่องจากตองทำงานผิดเวลาปกติและมีความเครียด ไดรับ 16.55% ของเงินเดือน 27,950 บาท 

เทากันทุกอัตรา นอกจากน้ีหากมีการเพิ่มกะ จะมีอัตราสวนการจายเงินเพิ่มกะ 1 (00.00 - 08.00 น.) 

: กะ 2 (08.00 - 16.00 น.) : กะ 3 (16.00 - 24.00 น.) = 45 : 20 : 35 ทั้งน้ีผูปฏิบัติงานกะที่มีสิทธิ

ไดรับเงินเพิ่มตองมีเงื่อนไขตามที่องคการกำหนด (กฟผ. ขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562) จาก

รายไดที ่ส ูงจึงมีผลตอแรงจูงใจ ความกระตือรือรนในการทำงานและลดความกังวลในดานภาระ

ครอบครัว แตตองแลกกับการทำงานเปนกะ จึงทำใหไมมีเวลาเพียงพอในการพักผอนหยอนใจ             

ทำกิจกรรมตาง ๆ เมื่อมีเวลาจึงพักผอน ลดความออนลา ดวยการสรางความสุขในระยะสั้นใหกับ

ตนเองดวยการดื่มสุราเปนครั้งคราว บางคนอาจจมีการแกปญหาความเหนื่อยลา ลดความเครียด            

ดวยการใชยาที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาทรวมดวย เพื่อใหพักผอนเพียงพอ  

ประเด็นปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานการเมินเฉยตอ

งาน ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ โรงไฟฟาที่พนักงานปฏิบัติงาน โรคประจำตัว การใชยาที่ออกฤทธ์ิตอ

จิตประสาท ความเพียงพอในการนอนหลับ ความเพียงพอในการพักผอน ความพึงพอใจในหนาที่  

การงาน จากความคิดเห็นของผูวิจัย เหตุผลที่ปจจัยขางตนมีผลตอภาวะหมดไฟในการทำงานดานน้ี 

เน่ืองจากโรงไฟฟาที่มีกำลังการผลิตที่สูงกวา ตองมีการควบคุมการเดินเครื่องที่มีปริมาณงานมากกวา 

เมื่อรูสึกเหน่ือยลามาก ๆ อาการระยะตอมา คือ สงผลใหเกิดการเมนิเฉยตองาน การพักผอนและนอน
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หลับที่ไมเพียงพอของพนักงาน สุขภาพที่ไมดี จะสงผลใหเกิดการเมินเฉยตองานไดเชนกัน ประเด็น

สุดทายความพึงพอใจในหนาที ่การงานมีผลตอจิตใจของพนักงานในการทำงาน หากไดรับการ

สนับสนุน ช่ืนชม ใหรางวัล ก็จะสงผลในทางดานบวกตอความรูสกึของพนักงาน หากถูกเมินเฉย  ไมได

รับการตอบสนอง จากผูบริหารในการบริหารจัดการ ดูแล และใหความยุติธรรม ถูกตำหนิ ก็จะสงผล

ในทางดานลบตอความรูสึกของพนักงาน ซึ่งจะสงผลเสียตองาน 

ประเด็นปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความสามารถ

ในการทำงาน ตรงตามสมมติฐานที่ 1 คือ โรงไฟฟาที่พนักงานปฏิบัติงาน ภาระครอบครัว พฤติกรรม

การด่ืมสุรา ความเพยีงพอในการนอนหลับ ความเพียงพอในการพักผอน จากความคิดเห็นของผูวิจัย 

เหตุผลที่ปจจัยขางตนมีผลตอภาวะหมดไฟในการทำงานดานน้ี เนื่องจากแตละโรงไฟฟาอาจจะเกิด

ปญหาในงานที่แตกตางกัน จึงทำใหมีประสบการณในการแกไขปญหาที่ตางกัน สถานภาพของ

พนักงานแตละคนที่แตกตางอาจจะสงผลใหมีเวลาทุมเทใหกับการพัฒนาความรู ความสามารถใน             

การทำงานที่ไมเทากัน หากมีสภาพสมรส มีครอบครัวตองดูแลอาจจะแบงเวลาสวนหน่ึงไปใชชีวิตกับ

ครอบครัว ในสวนของสุขภาพ หากสุขภาพไมดี ติดสุรา พักผอนไมเพียงพอ จะทำใหความสามารถใน

การทำงานลดลง  

ปจจัยสวนบุคคลที ่ไมมีความสัมพันธกับภาวะหมดไฟในการทำงานทั ้ง 3 ดานนั ้น จาก           

ความคิดเห็นของผูวิจัย เหตุผลที่ปจจัยขางตนไมมีผลตอภาวะหมดไฟในการทำงาน เนื่องจากปจจัย

สวนบุคคลบางปจจัยเปนลักษณะเฉพาะบุคคลที ่ไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษา  

อาจจะเกิดข้ึนไดดวยเหตุผลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง รวมถึงรูปแบบการใชชีวิต สภาพแวดลอมที่

แตกตางกันไปจากองคการอื่น 

8.3 ระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา  

8.3.1 ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ อยูในระดับสูง ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 

โดยกลุมตัวอยางรูสึกเหน่ือยเมื่อต่ืนตอนเชาเพื่อไปทำงานมากที่สุด เน่ืองจากพนักงานตองปฏิบัติงาน

ตอเน่ืองเพื่อควบคุมการเดินเครื่องตลอด 24 ช่ัวโมง กะละ 8 ชม. ปฏิบัติงานกะวันละ 3 ชุด โดยผลัด

สับเปลี่ยนการทำงานกะ เชา บาย ดึก จึงสงผลเสียตอนาิกาชีวิต ทำใหเกิดความออนเพลีย ออนลา 

รูสึกหมดแรงไปกับงาน โดยมีอาการภาวะหมดไฟตามแนวคิดของ Christina Maslach, Wilmar B. 

Schaufeli and Michael P. Leiter, (2001) 

8.3.2 ดานการเมินเฉยตองาน อยู ในระดับต่ำ ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 โดยกลุม

ตัวอยางรูสึกวาความกระตือรือรนลดลงเปนสวนใหญ เน่ืองจากกลุมตัวอยางบางสวนมีความคิดเห็นวา 

ถูกมองขามความสำคัญของงานในหนาที่น้ี ไมไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไมไดรับการสับเปลีย่นหมนุเวียนงาน จึงทำใหขาดความทาทายในการทำงาน ผูบริหารไมตอบสนองขอ

เรียกรองจากพนักงานและขาดความใสใจผูใตบังคับบัญชา 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    868  

8.3.3 ดานความสามารถในการทำงาน อยูในระดับต่ำ ไมตรงกับสมมติฐานที่ 2 โดย

กลุมตัวอยางรูสึกวาตัวเองเกงในงานน้ี เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในงาน และมีประสบการณสูง                  

ซึ่งเกิดจากการสั่งสมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป สามารถแกปญหาในงานที่เกิดข้ึนได 

จากผลการวิจัยน้ี ระดับภาวะหมดไฟในการทำงานไมสอดคลองกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ 

เน่ืองจากอาชีพและหนาที่ในการทำงาน มีความแตกตางกัน โดยงานวิจัยของปทุมรัตน สกุลพิมลรัตน 

(2556) ไดศึกษา เรื่องภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท วีรับเบอร  คอร

ปอเรช่ัน จำกัด สวนงานวิจัยของวัลลภ วิชาญเจริญสุข (2554) ศึกษาผูแทนยาบริษัทยาขามชาติ และ

งานวิจัยของนัยนา แสงทอง (2555) ไดศึกษาพยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล

สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา โรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี 

โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ซึ่งเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานโดยรวมสูงกวา

งานวิจัยน้ี เพราะงานมีความกดดัน รวมถึงบางงานมีผลตอชีวิตของผู ปวย ในขณะที่งานวิจัยน้ี 

พนักงานมีหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา ซึ่งทำงานกับเครื่องจักรเปนสวนใหญ งานมีลักษณะ

เปนงานประจำมากกวา ประกอบกับเปนองคการรัฐวิสาหกิจ ความกดดันจึงไมมากนัก 
 

9.  ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           จากผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ

อยูในระดับสูง ดานการเมินเฉยตองานอยูในระดับต่ำ ดานความสามารถในการทำงานอยูในระดับ โดย

พนักงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะ มีภาวะหมดไฟในการทำงาน ดานความรูสึกออนลา

ทางอารมณและดานการเมินเฉยตองานมากที่ส ุด สวนดานความสามารถในการทำงาน พนักงาน

ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟาวังนอยมีภาวะหมดไฟมากที่สุด  

จากขอเสนอแนะวิธีในการลดภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื่อง

โรงไฟฟาแมเมาะ สวนใหญจะเสนอแนะตามลำดับ ดังน้ี 1. สับเปลี่ยนหนาที่ในการทำงาน 2. ดูแล

รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต พักผอนใหเพียงพอ 3. อยากใหผูบังคับบัญชาใสใจผูใตบังคับบัญชา

มากกวาน้ี และควรใหความยุติธรรมกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน และขอเสนอแนะวิธีในการลดภาวะ

หมดไฟในการทำงานของพนักงานควบคุมการเดินเครื ่องโรงไฟฟาวังนอย สวนใหญจะเสนอแนะ

ตามลำดับ ดังน้ี 1.ดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต พักผอนใหเพียงพอ 2.อยากใหผูบังคับบัญชาใสใจ

ผูใตบังคับบัญชามากกวาน้ี และควรใหความยุติธรรมกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน 3.การจัดตารางกะที่มี

ความเหมาะสม สวนเหตุผลสวนใหญ ที่เคยคิดจะเปลี่ยนไปทำงานที่ไมเขากะของพนักงานควบคุมการ

เดินเครื่องทั้ง 2 โรงไฟฟา เน่ืองจากเรื่องสุขภาพ และไมมีเวลาพักผอนกับครอบครัว 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สุธิดา สังขนิลแกว 

 

 
          869 

ดังนั้นองคการควรมุงเนนในการเขาไปศึกษา ดูแลแกไขและปองกันภาวะหมดไฟในกลุม

เหลาน้ี โดยใชทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน อาการของภาวะหมด

ไฟในการทำงาน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะหมดไฟในการทำงาน การประเมินภาวะหมดไฟใน              

การทำงานรายบุคคล การปองกันและแกไขการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน และการบริหารจัด   

การทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธที่ปองกันไมใหเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานมาประยุกตใช รวมถึง

ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในภาพรวม พบวา องคการยังมีประเด็นที่ตองพัฒนาการบริหารจัด           

การทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน สรางแรงจูงใจ 

สรางโอกาส และสรางความสุขใหแกพนักงานมากขึ ้น ถึงแมองคการมีการกำหนดแผน นโยบาย                 

กลยุทธ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยูแลว แตตองนำมาประยุกตใช นำสู การปฏิบัติใหครบทุกมิติ และ                 

ทำใหพนักงานรูสึกเช่ือใจ มั่นใจในการบริหารจัดการ ดูแลอยางยุติธรรมจากผูบริหาร และไดมีโอกาส

เติบโตในสายงานของตนเอง ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีจะทำใหพนักงานมีทัศนคติที่ดี ไมเกิดภาวะ               

หมดไฟในการทำงาน สงผลใหเกิดความผูกพันในองคการมากยิ ่งขึ ้น ทุมเททำงาน ทำใหงานเกิด

ประสิทธิผล ในที่สุดองคการก็จะเติบโตอยางยั่งยืน หากองคการสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนั ้นองคการควรมีการจัดทำนโยบายสู การปฏิบัติในดาน                  

การปองกันและการแกไขภาวะหมดไฟในการทำงานดวย ในทางกลับกันพนักงานก็ตองรูจักปรับตัว 

ปฏิบัติตามแนวคิดการปองกันและแกไขการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึงทำความเขาใจ

องคการที่ตนเองทำงานดวยเชนกัน  

9.2 ขอเสนอแนะของการศึกษาในอนาคต 

ในอนาคตควรศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจากสภาพการทำงานและภาวะหมดไฟใน

การทำงาน รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคการและภาวะหมดไฟในการทำงาน

จะทำใหการศึกษาเรื ่องทรัพยากรมนุษยมีความรอบดานมากยิ ่งขึ้น แลวนำผลการวิจัยมาแกไข

ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการใหเกิดประสิทธิผลตามนโยบาย

และแผนที่องคการไดวางไว 
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การศึกษาความพึงพอใจการใชโปรแกรมเพ่ือการศึกษาในการเรียนการสอน : 

กรณีศึกษาการใช Microsoft Teams ในหลกัสูตรปริญญาโท 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

สุภารัตน  ตั้งวัฒนาพรชัย0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการใชโปรแกรม 

Microsoft Teams เพื ่อการศึกษา และเพื ่อศึกษาปญหาในการใชโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือ

การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร 

 ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรม 

Microsoft Teams เพื่อการศึกษาภาพรวม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.58, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาดานความถูกตองในการทำงานของแอปพลิเคชันมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑋𝑋�= 3.63,  

S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ดานความรวดเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน (𝑋𝑋�= 3.56, S.D. = 0.90) 

ดานความสามารถทำงานไดตรงตามตองการ (𝑋𝑋�=3.59, S.D. = 0.83) ดานความปลอดภัยในการ             

ใชงานของแอปพลิเคชัน (𝑋𝑋�= 3.59, S.D. = 0.82) และดานความสะดวกในการใชงานแอปพลิเคชัน 

(𝑋𝑋�= 3.51, S.D. = 0.84) ตามลำดับ ขอเสนอแนะ 1) ปญหาและอุปสรรคในการใชโปรแกรม Microsoft 

Teams เพื่อการศึกษา เชน ปญหาความเสถียรภาพของอินเทอรเน็ตทั้งผูเรียนและผูสอน 2) สิ่งท่ี

ตองการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการศึกษา เชน การใชงานที่งาย/สะดวก/ลูกเลน/

ความเสถียรของโปรแกรม และการบันทึกวิดีโอที่ใหมีคุณภาพสม่ำเสมอ มีขนาดที่เล็กลง และ 3) 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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แนวทางสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื ่อการศึกษา เชน การพัฒนาฟงกช ันที ่ตอบสนอง            

ความตองการและมีความทันสมัย เปนตน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนและ

อาชีพ แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจความสามารถของโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการศึกษา 

แตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน  โปรแกรมเพ่ือการศึกษา  Microsoft Teams 
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The Study of Satisfaction in the use of Educational Programs in 

Teaching and Learning: A Case Study of Using Microsoft Teams 

in a Master's Program, Graduate School of Public Administration, 

National Institute of Development Administration 
 

 

Suparat Tangwatanapornchai* 
 
 

Abstract 
 
 This research study aimed to study the satisfaction level of Master's degree 

students, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development 

Administration in using the Microsoft Teams program for education. And to study 

problems in using the Microsoft Teams program for education among Master's degree 

students, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development 

Administration. 

 The results of the study showed that the sample group had a high level of 

satisfaction with the capabilities of the Microsoft Teams program for overall study. (X �= 

3 . 58 , S.D. = 0 . 75 )  When considering each side It was found that the accuracy of the 

application was the highest average. (X �= 3 . 63 , S.D. = 0 . 85 )  Followed by the speed of 

running applications. (X �= 3.56, S.D. = 0.90) Ability to work as needed (X �=3.59, S.D.              

= 0.83) Safety in the use of the application (X �= 3.59, S.D. = 0.82) And the ease of use 

of the application (X �= 3.51, S.D. = 0 .84) , respectively. Comments on using Microsoft 

Teams: 1) Problems and obstacles in using Microsoft Teams for education such as Internet 

stability problems for both learners and teachers 2 )  Something needed to develop 

Microsoft Teams for education such as use. Easy / convenient / gimmicks / program 

 
*  Master of Public and Private Management,  

   Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) 
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stability and video recording with consistent quality Have a smaller size. And 3 ) 

Guidelines for the development of educational applications such as the development of 

functions that meet the needs and be up to date, etc. Hypothesis test results Found 

that the average monthly income and occupation Differentiation affects the 

satisfaction of the MS Teams program for education. Differ at the level of statistical 

significance at 0.05 

 

Keywords: Applications, Educational Programs, Microsoft Teams 

 

1. บทนำ 
 

 ดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

ทำใหมีบทบาทสำคัญทั่วทั้งโลกและในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะการประยุกตใชรวมกับมิติทางการศึกษา 

ซึ่งสามารถนำไปสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อสรางความสนใจของเนื้อหาวิชาที่เรียนไดงายข้ึน             

ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเรียนและ/หรือระหวางผูเรียน

ผานชองทางการสื่อสารแบบออนไลนไดอีกดวย 

 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและ

สงผลกระทบตอทุก ๆ มิติ ซึ่งในมิติทางการศึกษาก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เชน สถาบันการศึกษา

ประกาศปดดำเนินการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนการชั่วคราว แตยังคงมีการเรียนการสอนใน

รูปแบบใหม คือ การเรียนการสอนผานอุปกรณเชื่อมตอออนไลนหรือโปรแกรม Video conference 

(ACCESSTRADE, 2563)  

 สำหรับประเทศไทย ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน ตั้งแตป พ.ศ. 

2540-2545 มีการจัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในภาครัฐ รวมกันผลิตชุดวิชาบทเรียนออนไลน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบริการ

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สรางโอกาสใหแกประชาชนเขาถึงการศึกษาภาคอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

และเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู (Krukle, 2017) ปจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนมี

เครื่องมือนำมาใชหลายอยาง เชน Zoom Cloud Meetings, Line, Facebook Live เปนตน ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับผูใชงานวาจะนำไปประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนอยางไร 

(STEC4, 2020) 

 โปรแกรม Microsoft Teams (MS Teams) เปนแอปพลิเคชั ่นที ่นิยมใชอยางมากในภาค

อุดมศึกษา ซึ่งเหมาะกับการสื่อสารในหนวยงานระดับองคกร เพราะสามารถทำงานรวมกับ Office 365 

ได และสามารถใชงานผานทาง Web Browser, สมารทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร (ครูเชียงราย, 
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2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นตอบุคลากร นิสิต/นักศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการวาง

มาตรการในการรองรับสถานการณ COVID-19 โดยใหมีการเรียนการสอนผานออนไลน เพื่อลดการ

แพรกระจายของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษา จึงไดรวมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท 

(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับการศึกษานอกสถานที่ สนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกล 

(Remote Learning) ดวยการจัดการเรียนการสอนผาน Interactive Virtual Classroom บนแพลตฟอรม 

MS Teams ถือเปนการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสในการยกระดับเรียนการสอนรูปแบบใหม เพื่อให

สอดรับกับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ทั้งเปนไปตามมาตรการของรัฐเพื่อปองกันการติดเชื้อและ

การแพรระบาดของ COVID-19 ตามหลัก Social Distancing และชวยเพ่ิมศักยภาพการใชเทคโนโลยี

เพ่ิมข้ึน เปนตน  

 อยางไรก็ตาม การนำ MS Teams มาใชเพื่อการศึกษาในระยะเวลาไมนาน ทำใหผูใชงานท้ัง

นักศึกษาและผูสอนตางยังไมทราบระบบการใชงานในลักษณะตาง ๆ ทั้งหมด อาทิ ประสบการณใช

โปรแกรมเพื่อการศึกษาออนไลนยังมีไมมากพอ หรือมีฟงกชันที่จำกัดของอุปกรณในการใชงาน และ

ยังไมมีการศึกษาความพึงพอใจตอการใชงาน MS Teams เพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงาน MS Teams ในระดับภาคอุดมศึกษา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย การศึกษาการใชโปรแกรมเพื่อการศึกษาในการเรียนการ

สอน: กรณีศึกษาการใช Microsoft Teams ในหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลสำคัญที ่จะนำไปใชในการพัฒนา/

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูใชงานในแตละประเภทของหนวยงาน และยังเปนแนวทางสำคัญที่จะเอ้ือ

ประโยชนตอการพัฒนาโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือ

ผลักดันระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยใหเทาทันนานาชาติ   

 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 
 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการใชโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือการศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาปญหาในการใชโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

สุภารัตน  ต้ังวัฒนาพรชัย 

 

 
           879 

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน เปนโปรแกรมหรือชุดสั่งที่ใชควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอรเคลื่อนที่และ

อุปกรณตอพวงตาง ๆ หรือที่ออกแบบมาชวยใหสามารถทำสิ่งตาง ๆ  โดยสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูใช เชน สรางเอกสาร แกไขรูปภาพ และฟงเพลงได เปนตน ปจจุบันเว็บไซตมีฟงกชันการทำงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพหลากหลายท่ีจะไดรับจากแอปพลิเคชันบนเดสกท็อปในคอมพิวเตอร “แอปพลิเคชัน

ท่ีมีประสิทธิภาพ”  

การเรียนการสอนออนไลน เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง

วิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ใหเปนการเรียนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีเขามาชวยทำการสอน หรือเปนการเรียน

ทางไกล การเรียนผานเว็บไซต อีกดวย กอใหเกิดความสะดวกและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกสถานท่ี 

ทุกเวลา เปนการสรางการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชากร ทั ้งยังเปนการศึกษาผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบ ในสวนของเนื้อหาของเรียน เชน 

ขอความ เสียง และ Multimedia อื่น ๆ สิ่งเหลานี้จะถูกสงตรงไปยังผูเรียนผาน Web Browser ท้ัง

ผูเรียน ผูสอนและเพื่อนรวมชั้น สามารถติดตอ สื่อสาร ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ

ใช E-mail, Chat และ Social Network เปนตน ซึ ่งลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน เชน ผูเรียนเปนใครก็ได อยูที่ใดก็ได เรียนเวลาก็ใด ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเรียนเปน

สำคัญ เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน ไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสื่อทุก

ประเภทที่นำเสนอในเว็บไซต เชน ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสียง และ VDO เปนตน ซึ่งจะ

ชวยกระตุนความสนใจในการเรียนรูของผูเรียนไดดี, ผูเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนไดตามความ

ตองการ รวมทั้งเอกสารบนเว็บไซตที่มี Links ตอไปยังแหลงความรูอ่ืน ๆ ทำใหขอบเขตการเรียนรู

กวางออกไปและเรียนรูลึกมากข้ึน  

กลาวโดยสรุป การเรียนรูแบบออนไลน เปนการเรียนที่มีความมีความยึดหยุนสูง ผูเรียน

จะตองมีทักษะการบริหารจัดการตนเองเปนสำคัญ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับเทคโนโลยี

อยางเทาทัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผูเรียน 

โปรแกรม Microsoft Teams เปนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปนสื่อกลางในการทำงาน

ในดานตาง ๆ เชน การติดตอสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การติดตามงานหรือโครงการตาง ๆ 

เปนตน โดยเปนเหมือนศูนยกลางในการเขาถึงบริการตาง ๆ ที่มีอยูในตัวระบบ Office 365 เชน การ

สนทนา ไฟล และเครื่องมือท้ังหมดภายในพ้ืนท่ีทำงานในทีมเดียวกัน รวมท้ังสามารถเขาถึง SharePoint 

OneNote Power BI และ Planner ไดในทันที สามารถสรางและแกไขเอกสารไดโดยตรงจากใน 

แอปพลิเคชัน ทำใหสมาชิกในทีมมีสวนรวมอยูเสมอ เชน การคนหาขอมูลสวนบุคคล ไฟล และการ

สนทนาไดอยางอัจฉริยะจาก Microsoft Graph และมีจุดเดนในดานความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 

รูปรางหนาตาท่ีทันสมัยใชงานไดงาย และมีการจัดการแบงพ้ืนท่ีหรือกลุมในการทำงานกันอยางชัดเจน 
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โดยสามารถใชเปนพื้นที่ทำงานระหวางผูเรียนและผูสอน หรือใชทำงานรวมกันสำหรับบุคลากร 

เจาหนาท่ี และคณาจารย เปนตน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2019) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ

บุคคลวาจะคาคหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนอง

ดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใ จเม่ือไมไดรับการตอบสนอง

ตามที่คาดหวังไว ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542: 111; 

Vroom, 1990: 90) หรือทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสะทอนให

เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรูคานิยมและประสบการณท่ีแต

ละบุคคลจะไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความ

ตองการแกบุคคลนั้นได (อรรถพร คำคม, 2546: 29; Aday & Anderson, 1975: 4)  

กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจเปนทัศนคติที่เปนนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมี

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกดานบวกของ

บุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ 

ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปลี่ยน แปลงไดตามคานิยม

และประสบการณของตัวบุคคล 

3.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในชีวิตไมไดหมายความวา บุคคลตองไดรับการตอบสนองในทุก ๆ สิ่งท่ีตองการ

แตความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความสมดุลระหวางความตองการและการไดรับการตอบสนองโดยเกิด

จากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอม เพื่อทำใหตนเองหลุดพนจากความทุกขมีแตความสุข ดังนั้น

เมื ่อบุคคลปรับตัวตอสภาวะแวดลอมไดจะเกิดความพึงพอใจในชีวิต (Powell, 1983) ซึ ่งความ         

พึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชน             

จากคุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทำงานของผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคาหรือระหวางการรับรู

ตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการกับการคาดหวังของลูกคาหรือบริการที่ลูกคาคาดหวัง ระดับความ  

พึงพอใจของลูกคาเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากการบริการกับความคาดหวังของ

บุคคล ซึ่งความคาดหวังดังกลาวนั้นเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของแตละบุคคล อาทิ 

จากเพ่ือน จากนักการตลาด หรือจากขอมูลคูแขงขันเปนตน ฉะนั้นสิ่งสำคัญท่ีทำใหผูใหบริการประสบ

ความสำเร็จก็คือการเสนอบริการท่ีมีผลประโยชนสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคาผูใชบริการโดย

ยึดหลักการสรางความพึงพอใจรวมสำหรับลูกคา สวนผลประโยชนจากการบริการเกิดจากการสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนผลประโยชนจากการบริการเกิดจากการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาโดยการสรางคุณคาเพ่ิมเกิดจากการทำงานรวมกันกับฝายตาง ๆ ของผูใหบริการโดยยึดหลักการ

สรางคุณภาพรวม เกิดจากการสรางความแตกตางทางการแขงขันของการบริการโดยใหบริการท่ี
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แตกตางจากคูแขงขันและความแตกตางตองมีคุณคาในสายตาของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาไดซึ ่งอาจเปนความแตกตางดานผลิตภัณฑดานบริการ ดานบุคลากรและดานภาพลักษณ               

ซึ่งความแตกตางเหลานี้จะเปนตัวกำหนดคุณคาเพิ่มสำหรับลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2538) 

องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการ ไดแก คือ               

1) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑบริการ             

ที่ไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด

จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในสิ่งท่ีลูกคาตองการ และ 2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพ

ของการนำเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรู วาวิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการของ                  

ผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในดานความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการ

แสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอ

ผูรับบริการ ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษา สื่อความหมายและปฏิบัติตนในการใหบริการ ซ่ึง

เกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการบริการที่แทจริง (Gronroos, 

1990) 

การวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู 

ประกอบกับระดับความรูสึกของนักเรียน ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูกระทำไดหลาย

วิธี ไดแก 1) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง, 2) การสัมภาษณ เปน

วิธีที ่ตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผูสัมภาษณ และ 3) การสังเกต เปนการสังเกต

พฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม เห็นได

วาการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถที่จะวัดไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับความ สะดวกความ

เหมาะสม และจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้น มีประสิทธิภาพ

นาเชื่อถือ (สาโรจน ไสยสมบัติ, 2534) 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เกศปรียา แกวแสนเมือง (2558) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชและความพึงพอใจจากแอปพลิเคชัน 

ไลนของผูท่ีอยูในกลุมอายุ 25-45 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร

ในดานอายุ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชงาน

จากแอปพลิเคชันไลนแตกตางกัน และผูที่อยูในกลุมอายุ 25-45 ป ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชงานจากแอปพลิเคชันไลนแตกตาง

กันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

กรธนวัฒน วุฒิญาณ (2560) ไดศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน 

ผานทาง Skype ของนักเรียนในสถาบันสอนภาษา ECC พบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศท่ี
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ตางกัน มีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษผานการใช Skype แตกตางกัน โดยกลุม

ผูใชบริการเพศหญิงจะมีความพึงพอใจที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษผานการ Skype สูงกวากลุม

ผูใชบริการเพศชาย อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

4.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4.1.2 อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเท่ียงตรง

ของเนื้อหา 

4.1.3 ผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาแบบสอบถามรายขอ เพื่อประเมินประสิทธิผล

ของแบบสอบถาม  

4.1.4 ทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยางที่ตองการศึกษาจริง โดยใชวิธีการประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.2.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัย 

4.2.2 ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดำเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน 

4.2.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม  

4.2.4 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

 

4.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ัวไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายไดตอเดือน 

- อาชีพ 

 

ความพึงพอใจการใช MS Teams เพ่ือการศึกษา 

- ดานความสามารถทำงานไดตรงตามความตองการ 

- ดานความถูกตองในการทำงาน 

- ดานความสะดวกในการใชงาน 

- ดานความรวดเร็วในการทำงาน 

- ดานความปลอดภยัในการใชงาน 
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4.3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

ความถ่ี และคารอยละ  

4.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการใช MS Teams เพื่อการศึกษา 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.3.3 ขอมูลท่ีไดจากคำถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

4.3.4 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย โดยใช

การวิเคราะหคาทีเทส (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

5. ผลการศึกษา 
 

5.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย (รอยละ 54.21 เทียบกับรอยละ 45.79) โดยสวนใหญเปนกลุมอายุระหวาง 20-30 ป 

คิดเปนรอยละ 44.21 รองลงมาคือกลุมอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 32.63) กลุมอายุระหวาง         

41-50 ป (รอยละ 20.00) และกลุมอายุ 51 ปขึ้นไป (รอยละ 3.16) ตามลำดับ สวนรายไดตอเดือน 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท (รอยละ 28.42) รองลงมาคือ    

รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท (รอยละ 18.95) และรายไดตอเดือนอยูระหวาง 

10,001-20,000 บาท (รอยละ 17.37) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพ พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 44.21) รองลงมาคือ พนักงาน

บริษัทเอกชน (รอยละ 28.42) ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 16.84) และไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 10.53) 

ตามลำดับ 

5.2 การใช MS Teams เพื่อการศึกษา พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ MS Teams  

เพ่ือการศึกษา เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความถูกตองในการทำงานของแอปพลิเคชันมีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาคือดานความรวดเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน ดานความสามารถทำงานได

ตรงตามตองการ ดานความปลอดภัยในการใชงานของแอปพลิเคชัน และดานความสะดวกในการใช

งานแอปพลิเคชัน ตามลำดับ 

5.3 การทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานขอที่ 1  พบวาเพศที่แตกตางมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams 

เพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอที ่ 2 พบวากลุมอายุที ่แตกตางมีคาเฉลี ่ยความพึงพอใจความสามารถของ           

MS Teams เพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี 3 พบวารายไดตอเดือนท่ีแตกตางมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ 

MS Teams เพื ่อการศึกษาแตกตางกันอยางนอย 1 คู  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05             

(ดังตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1: ผลความแตกตางระหวางรายไดตอเดือนและคาเฉลี่ยความพึงพอใจการใช MS Teams 

เพ่ือการศึกษา 

รายไดตอเดือน 
ต่ำกวา 

10,000 บาท 

10,001-

20,000 บาท 

20,001-

30,000  บาท 

30,001-40,000 

บาท 

40,001-50,000 

บาท 

สูงกวา 50,000 

บาท 

คาเฉล่ีย 2.777 3.653 3.659 3.452 3.688 3.764 

ต่ำกวา 10,000 บาท -      

10,001-20,000 บาท -0.876** -     

20,001-30,000  บาท -0.883** -0.007 -    

30,001-40,000 บาท -0.675** 0.201 0.208 -   

40,001-50,000 บาท -0.911** -0.035 -0.028 -0.236 -  

สูงกวา 50,000 บาท -0.987** -0.111 -0.105 -0.313 -0.076 - 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากการทดสอบคาความแตกตางใชสถิติ ANOVA ดวยวิธี LSD พบวา รายไดตอเดือนและ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพื่อการศึกษามีความแตกตางกันจำนวน 5 คู

ดังนี้ 

1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีรายไดตอเดือนอยู ระหวาง 10,001-20,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ            

MS Teams เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที ่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี               

ระดับ 0.05 

2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีรายไดตอเดือนอยู ระหวาง 20,001-30,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ               

MS Teams เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี           

ระดับ 0.05 

3) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีรายไดตอเดือนอยู ระหวาง 30,001-40,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ              

MS Teams เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที ่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี            

ระดับ 0.05 
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4) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีรายไดตอเดือนอยู ระหวาง 40,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ            

MS Teams เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที ่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี         

ระดับ 0.05 

5) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพ่ือ

การศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสตูรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอที่ 4 พบวาอาชีพที่แตกตางมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams 

เพ่ือการศึกษาแตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ดังตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2:  ผลความแตกตางระหวางอาชีพและคาเฉลี่ยความพึงพอใจการใช MS Teams เพ่ือ

การศึกษา 
 

อาชีพ ไมไดประกอบ

อาชีพ 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสวนตัว 

คาเฉลี่ย 2.837 3.610 3.669 3.804 

ไมไดประกอบอาชีพ -    

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ -0.773** -   

พนักงานบริษัทเอกชน -0.832** -0.060 -  

ธุรกิจสวนตัว -0.968** -0.195 -0.135 - 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากการทดสอบคาความแตกตางใชสถิติ ANOVA ดวยวิธี LSD พบวา อาชีพและคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพ่ือการศึกษามีความแตกตางกันจำนวน 3 คูดังนี้ 

1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ที่มีประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams 

เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตรท่ีไมไดประกอบอาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ท่ีมีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพ่ือ

การศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสตูรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ท่ีไมไดประกอบอาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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3) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ท่ีมีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพ่ือการศึกษา

สูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ไมได

ประกอบอาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ MS Teams 

5.4.1 ปญหาและอุปสรรคในการใช MS Teams เพื่อการศึกษา พบวาสวนใหญ         

มีปญหาเกิดจากความเสถียรของอินเทอรเน็ต รองลงมาคือปญหาเกิดจาก MS Teams ไดแก การใช

งานมีหลายขั้นตอน ความคุนชินของผูเรียน การแสดงผลเมื่อใชงานผานมือถือ การแชรหนาจอ เปนตน, 

ปญหาเกิดจาก MS Teams ไดแก การบันทึกวีดีโอ การแสดงจำนวนสมาชิกในหนาจอ เปนตน, ปญหา

เกิดจากการไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการใชงาน, ปญหาการทำงานกลุมประสานทางไกล

ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี, ปญหาเกิดจากการมีผูใชจำนวนหลายคน และปญหาการไม

ทราบผลของการสงผลเม่ือใชงานผาน MS Teams ตามลำดับ  

5.4.2 สิ่งที่ตองการพัฒนา MS Teams เพื่อการศึกษา สวนใหญใหความสำคัญกับ

การใชงานที่งาย สะดวก ลูกเลนและความมีเสถียรของโปรแกรม ตลอดจนการแชรหนาจอ รองลงมา

คือ การบันทึกวิดีโอที่ใหมีคุณภาพสม่ำเสมอ มีขนาดที่เล็กลง, การใชไมโครโฟน พรอมกันหลายคน            

ยังมีปญหาสัญญาณเสียงอยู, การทำความเขาใจเกี ่ยวกับ Function ของ Interface การใชงาน,                

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานบนมือถือใหเหมือนคอมพิวเตอร, การสนับสนุนคอมพิวเตอรท่ีรับรอง

การใชงาน, และการเพิ่มสัญลักษณการแจงเตือนตาง ๆ ที่จำเปน เชน การสงงาน การแชรเอกสาร 

การเตือนผูท่ียังไมเขาประชุม ตามลำดับ 

5.4.3  แนวทางสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื ่อการศึกษา พบวาสวนใหญ              

ใหความสำคัญกับการพัฒนาฟงกชันที่ตอบสนองความตองการและมีความทันสมัย รองลงมาคือ               

การเพิ่มสัญญาณใหดี การตัดเสียงรบกวนภายนอกเมื่อใชงานโปรแกรม, การสามารถมองเห็นผูที่เขา

รวมทุกคน และการสนทนาใหราบรื่นมากข้ึน เหมือนนั่งเรียนในหองเดียวกันจริง ๆ การเรียนการสอน

วิธีใชใหละเอียด หรือการประชาสัมพันธโปรแกรม, การเพิ่มฟงกชันที่เสถียรสำหรับมือถือ แท็บเล็ต, 

การพัฒนาแนวทางการบันทึกวิดีโอท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน, การเพ่ิมฟงกชันใหผูเรียนกับผูสอน มีชอง

สนทนา กันมากกวาการแชตขอความ, การเชื่อมลิงคกับหองสมุดหรือระบบภายในของสถาบันการศึกษา

และการใชงานรวมกับ Platform อ่ืน ตามลำดับ 
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6. อภิปรายผล 
 

6.1 รายไดตอเดือน พบวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่มีรายไดตอเดือนอยู ระหวาง 10,001-20,000 บาท รายไดตอเดือน                 

อยูระหวาง 20,001-30,000 บาท รายไดตอเดือนอยูระหวาง 30,001-40,000 บาท รายไดตอเดือน

อยูระหวาง 40,001-50,000 บาท และรายไดตอเดือนสูงกวา 50,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ความสามารถของ MS Teams เพ่ือการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสน-

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ MS Teams เพ่ือ

การศึกษาภาพรวมอยู ในระดับมาก แสดงใหเห็นวารายไดตอเดือนมีบทบาทสำคัญตอการใช             

MS Teams เพื่อการศึกษา อาจกลาวไดวาบุคคลที่มีรายไดสูงกวาใหความสำคัญตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกศปรียา              

แกวแสนเมือง (2558) ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชและความพึงพอใจจากแอปพลิเคชันไลน 

พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานจากแอปพลิเคชันไลน

แตกตางกัน เพราะวากลุมที่รายไดสูง เริ ่มที่จะมีความมั่นคงในชีวิตกำลังมีหนาที่การงานที่มั่นคง               

จึงสนใจการติดตามเหตุการณขาวสารตาง ๆ ผานแอปพลิเคชันไลน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจที่ระบุวาความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอสิ่งจูงใจ หากสามารถตอบสนองความตองการ

ของบุคคลได จะทำใหเกิดความพึงพอใจในงานข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปญญาใหแก

งานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะสิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน สิ่งของหรือ

สภาวะทางกายท่ีใหแกผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ เปนตน (คณิต ดวงหัสดี, 2537) 

อาจกลาวไดวา รายไดเปนตัวกำหนดความคิดเห็น/ความตองการในการใชโปรแกรมเพ่ือ

การศึกษา ซึ่งบุคคลที่มีรายไดสูงจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในดานการทำงาน การศึกษา และ

คนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ เพราะสามารถประหยัดเวลาและคนหาขอมูลไดไวและรวดเร็ว 

ประกอบกับโลกในปจจุบันมีการกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก จึงมีการพัฒนา

โปรแกรมการใชงานและรูปแบบการเรียนรูผานสื่อ e-Learning เว็บไซต และสื่อออนไลนใน Platform 

ตาง ๆ มากขึ้น ดังนั้นบุคคลที่มีรายไดสูงนาจะเปนกลุมคนที่มีโอกาสในการใชงาน การเขาถึงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมากกวา  

6.2 อาชีพ พบวานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตรท่ีประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจสวนตัว 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจความสามารถของ MS Teams เพื่อการศึกษาสูงกวานักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีไมไดประกอบอาชีพ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และจากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ           

MS Teams เพื่อการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จำนวน 190 คน 
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พบวาสวนมากประกอบอาชีพ จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 89.47 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีบทบาท

สำคัญตอการใช MS Teams เพื่อการศึกษา อาจกลาวไดวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอ

การดำเนินชีวิตในปจจุบัน ทั้งในการทำงานและการศึกษาคนควาขอมูล นาจะสงผลตอการใชงาน 

แอปพลิเคชันในการทำงานหรืออาชีพ และการศึกษาอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกศปรียา 

แกวแสนเมือง (2558) ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชและความพึงพอใจจากแอปพลิเคชันไลน 

พบวาอาชีพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชงานจากแอปพลิเคชันไลนแตกตางกันท่ี          

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพระการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ไมวาจะเปนการสื่อสาร

ระหวางบุคคล เพ่ือสืบคนหาขอมูลและ/หรือเพ่ือการทำงาน ซ่ึงประหยัดเวลาและคาใชจาย และทำให

การทำงานมีความคลองตัว นอกจากนี้บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกัน ยอมมีแนวคิด อุดมการณ การมอง

โลกที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน บุคคลที่ทำงานธุรกิจเอกชน อาจคำนึงถึงปจจัยดานรายได และ

สถานภาพทางสังคมมากกวาบุคคลที ่รับราชการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญตอ           

การดำเนินชีวิต หากบุคคลที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตกับอาชีพและการทำงานได 

ก็จะมีรายได ความเปนอยู และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดมากข้ึน เปนตน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1 ควรเพ่ิมประเด็นการเปรียบเทียบระหวางแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในดานประสิทธิภาพ 

การใชบนอุปกรณเชื่อมตอ และดานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาและตอยอดแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา   

7.2 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา โดย

ศึกษาจากกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูไดเขาถึงกลุมประชากรไดทุกประเภท เพราะ             

ในปจจุบันประชากรมีอัตราการเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรูที ่สำคัญ

ของขอมูลท่ีสำคัญ 
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การศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

สุรีพร หงษคุณากร0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยเปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต

มือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัย             

สวนบุคคล กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ

ดำเนินธุรกิจการขายรถยนตมือสองบนชองตาง ๆ ในประเทศไทย โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางในการศึกษา 400 คนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนสถิติเชิงอนุมานประกอบดวย t-test, 

One-way ANOVA  และ Multiple regression analysis 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการการ

จัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง ดานอาชีพ

ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : koy.sureeporn@gmail.com 
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ดังน้ันควรมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย เพื่อจูงใจมากข้ึน ควรมีหนังสือรับรองการตรวจสอบ

คุณภาพอยางเปนลายลักษณอักษร ต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพรถยนตมือสอง และนำเทคโนโลยี

เขามาชวยในดานชองทางการจัดจำหนายเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูบริโภค 

 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมการตลาด  รถยนตมือสอง  การตัดสินใจซื้อ 

 

1. บทนำ 
 

 ในสภาวการณปจจุบันการซื้อ-ขายสินคาไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก จากเดิมที่ผูขาย

สินคาและผูซื้อสินคาจะทำการซื้อขายสนิคากันผานทางหนารานคา หางสรรพสนิคา หรือสถานที่ตาง ๆ 

ที่ไดจัดไวสำหรับทำการซื้อ-ขาย มาเปนการซื้อขายสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น เปนผลมา            

จากการที่เทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แมแตรถยนตที่เปนสินคาราคาสูงไดเริ่มมีการซื้อขายกัน

ผานชองทางออนไลนดวยการประกาศขายมากขึ้น อายุรถยนตที่ประกาศขายจะอยูระหวาง 1-10 ป 

จากขอมูลสถิติของกรมการขนสง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีรถยนตจดทะเบียนสะสม 

(จำแนกตามอายุรถยนต) รวมทั้งสิ้น 41,033,312 คัน เปนรถยนตสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 

10,231,219 คัน และมีอายุรถยนตระหวาง 1-10 ป จำนวน 6,364,773 คัน ซึ่งเปนรถยนตที่สามารถ

นำมาขายตอเปนรถยนตมือสองได สวนสถิติรถยนตมือสองจำแนกตามอายุรถยนตพบวา ชวงอายุ

รถยนตที่ประกาศขายมากที่สุดคือ 1-10 ป และประเภทรถยนตที่ประกาศขายมาที่สุดคือ “รถเกง” 

ซึ ่งจัดอยู ในประเภทรถยนตสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั ่ง รวมถึงรถกระบะที่มีการประกาศขายเปน             

อันดับสอง ซึ่งจัดอยูในประเภทเดียวกัน (กรมการขนสงทางบก, 2563)  

 ยุคสมัยที ่เปลี ่ยนไปสงผลตอพฤติกรรมการใชงานรถยนตของมนุษย  โดยทั ่วไปมักจะมี              

การเปลี่ยนรถยนตใหเปนรุนใหมภายในระยะเวลาที่เรว็และบอยครั้งข้ึน รถยนตในปจจุบันมาพรอมกบั

เทคโนโลยีใหม ๆ และมีรูปลักษณที่สวยงามทันสมัย ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหมีรถยนตมือสอง               

ในตลาดเพิ ่มมากขึ ้น เมื ่อปริมาณรถยนตในทองตลาดมีมากขึ ้นยอมสงผลใหราคารถยนตลดลง 

ประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต แมวาจะเปนรถยนตที่ซื ้อมาไดในระยะเวลาไมนาน (Thai Publica, 

2561) ทำใหราคารถยนตมือสองรุนใหมมีอายุการใชงานนอย วิ่งระยะทางไมมาก มีราคาที่ถูกกวา

ราคารถยนตมือหน่ึงถึงหลักแสนบาทเปนทีดึ่งดูดใจใหผูบรโิภคซื้อรถยนตมือสอง นอกจากราคาจะเปน

ที่ดึงดูดใจแลวรถยนตยังเปนทรัพยสินที่มีบทบาทตอการดำเนินชีวิตเพื่อการอำนวยความสะดวกใน

การเดินทาง และยังเปนเครื่องบงบอกฐานะของเจาของอีกดวย  

 สำหรับการซื้อขายรถยนตมือสองในชวงที่เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตยังไมกาวหนามากนัก 

การซื้อรถยนตมือสองจำเปนจะตองเดินทางไปยังหนารานของผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง  

เพื่อเลือกซื้อรถยนตมือสองโดยผูบริโภคจะตองไปดวยตนเอง ตองทำการคนหารถยนตที่ตองการวามี

จำหนายอยูที่ใดบาง ตามชองทางตาง ๆ  ที่ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองใชประชาสัมพันธ  เชน 
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สื่อสิ่งพิมพ การโฆษณาผานนิตยสารรถยนต หรือวิทยุ เพื่อใหเปนที่รูจักของผูบริโภค การหาขอมูล 

เพื่อการเปรียบเทียบราคาทำไดคอนขางยาก ตอมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การเขาถึง

อินเทอรเน็ตทำไดสะดวกย่ิงข้ึน ทำใหเกิดเว็บไซตลงประกาศขายรถยนตมือสองตาง ๆ  เปนอีกชองทาง

สำหรับทำการซื้อและขายรถยนตมือสอง โดยผูที่ตองการขายรถยนตสามารถขายรถยนตไดดวย 

ตนเอง และผูซื้อสามารถเจรจาตอรองกับเขาของรถไดโดยตรง  ทำใหการคนหารถยนตที่ตองการงาย

และสะดวกมากขึ้น นอกจากนี ้ผู บริโภคสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับรถยนตมือสองที่ตองการ และ

เปรียบเทียบราคาไดงายข้ึนผานการคนหาจากอินเทอรเน็ต ผานผูใหบริการเว็บไซตตาง ๆ ที่มีช่ือเสียง 

อาทิ www.one2car.com, www.taladrod.com,  Kaidee.com  เปนตน 

 ในปพ.ศ. 2562 บริษัท สยามคารดีล จำกัด ผูนำแพลตฟอรมจับคูผูซื้อ-ผูขายรถปายแดง

สัญชาติไทย และบริษัท คารโร (ประเทศไทย) จำกัด ผูนำเว็บไซตดานซื้อขายรถมือสองออนไลน

สัญชาติสิงคโปร ไดรวมมือเปนพันธมิตรในการใหบริการจับคูผูที่ตองการขายรถเกาและซือ้รถใหม 

สามารถซื้อขายไดสะดวกรวดเร็วดวยระบบออนไลน โดยที่ผูซื้อและผูขายสามารถติดตอซื้อขายกันได

โดยตรงเหมือนเว็บไซตตัวกลาง หรือขายรถดวนภายใน 24 ชั่วโมง และยังสามารถประมูลรถยนต           

บนแอปพลิเคชันที ่บริษัทไดพัฒนาขึ้นอีกดวย ทำใหการทำธุรกรรมสะดวกมากขึ ้น อีกทั ้งยังเปน

แพลตฟอรมออนไลนที่เต็นทรถยนตมือสองสามารถเขามาเปนหุนสวน (Partner) เพื่อเปนแหลงรวม

รถยนตมือสอง และทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเองไดอีกทาง ซึ่งผูประกอบการที่ดำเนิน

กิจการเปนแพลตฟอรมออนไลนที่มีลักษณะเดียวกัน ปจจุบันประเทศไทยมีอยูดวยกัน 3 บริษัท คือ 

Carro, Carsome และ Carmana การเขามาของแพลตฟอรมออนไลนน้ี เปนการรวบรวมระหวางการ

ซื้อ-ขายรถยนตมือสองออนไลนแบบเดิม กับเต็นทรถยนตมือสองมารวมไวในที่เดียวกันเพื่อใหผูบริโภค

ที่ตองการซื้อขายรถยนตมือสองมีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคามากยิ่งขึ้น  (ThaiPR.net, 

2562) 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โจทยวิจัย/ ปญหาวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันหรือไม 
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3. วิธีดำเนินการวิจัยและกรอบแนวความคิด 
 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดรวบรวมปจจัยที่คาดวา

จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา             

ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ

สมรส อาชีพ และรายไดเฉลี ่ยตอเดือน) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ                

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร พนักงาน ดานลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการ) สวนตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถกำหนดเปนกรอบแนวความคิดไดดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาต้ังเปนสมมติฐานไดดังน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื ้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายได 

5. สถานภาพสมรส 

6. อาชีพ 

 

สวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจำหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

5. บุคลากร พนักงาน 

6. ลักษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการ 

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของเน้ือหา งานวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานชองทางออนไลน และออฟไลน เพื่อนำ            

ผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจการขายรถยนตมือสองบนชองทางออนไลน 

และออฟไลนในประเทศไทย 

ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชศึกษาเปนประชาชนที่มีความตองการซื้อ

รถยนตมือสอง ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เนื่องจากกลุมประชากรตองสามารถขับ

รถยนต มีใบขับข่ีรถยนต ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันจึงคำนวณโดยใชสูตรของ W.G. 

Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื ่อนรอยละ 5 

(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74)  ไดจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไม

ใชความนาจะเปน ( Nonprobability sampling ) โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  

sampling ) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวบดวยแบบสอบถามซึ่ง

เปนคำถามปลายปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 คำถามเกี ่ยวกับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยเปนแบบสอบถามปลายปดแบบ

สำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 6 ขอ  

สวนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ   ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบคุลากร พนักงาน ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการ 

สวนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบรโิภคในกรงุเทพมหานคร 

ประกอบดวย การตระหนักถึงความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  

โดยสวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ไดแก 5 = สำคัญมากที่สุด 4 = สำคัญมาก 3 = สำคัญปานกลาง 2 = สำคัญนอย               

1 = สำคัญนอยที่สุด  

สวนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งเปนคำถามปลายเปด 

การวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล 2 ประเภทไดแก  สถิติเชิงพรรณนา สำหรับการ

อธิบายผลการศึกษาในเรื ่องดังตอไปน้ี คือ ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชสถิติ คือ การแจกแจงความถ่ีดวยคารอยละ 

(Percentage) คาเฉล ี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติ             

เชิงอนุมาน สำหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอยางในเรื่องการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธ 
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ในลักษณะการสงผลกันระหวางตัวแปรอิสระหลายตัว ไดแก สวนประสมทางการตลาด และการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง ซึ่งใชมาตรวัดแบบอันตรภาค เพื่อทดสอบความแตกตางที่ตัวแปรอิสระ

ดังกลาว แตละตัวแปรตาม ดังน้ันจึงใชสถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จำนวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 159 คน คิดเปน

รอยละ 39.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 258 คิดเปนรอยละ 64.5 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 มีสถานภาพโสด จำนวน 221 คน คิดเปนรอยละ 

55.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 

4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต             

มือสอง ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร 

พนักงานขายมีระดับความสำคัญโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด ในสวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา              

ดานชองทางการจัดจำหนาย มีระดับความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.19 0.417 มาก 

ดานราคา 4.09 0.521 มาก 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.11 0.503 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.21 0.463 มากที่สุด 

ดานบุคลากร พนักงานขาย 4.28 0.531 มากที่สุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.23 0.498 มากที่สุด 

ดานกระบวนการ 4.28 0.470 มากที่สุด 
 

 ซึ่งสามารถสรุปเปนรายดานดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา กลไกขับเคลื่อนของรถมีความสมบูรณ มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา อุปกรณอะไหลหางาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.32 และระบบความปลอดภัย อยู ในระดับมากที ่ส ุด มีคาเฉล ี ่ยเทาก ับ 4.30 ตามลำดับ                      

สวนประเด็นที่ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทายคือ ระบบการใชเช้ือเพลิงทีส่ะอาดชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 
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 ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

ราคาสอดคลองกับราคาในตลาดทั่วไป มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 รองลง ราคาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อรถยนตเกาที่ใหราคาสูง อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อัตราดอกเบี้ยในการผอนชำระต่ำ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.15 ตามลำดับ สวนระบบเงินผอนระยะยาว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.93 

 ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อจำแนก

เปนรายขอแลว พบวา ชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคาที่สะดวก มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสอง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมา ชองทางในการเลือกชมรถยนต

มือสองไดหลายชองทาง เชน เว็บไซต นิตยสาร เปนตน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และ

สถานที่ใหบริการมีความกวางขวาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนปายบอกสถานที่

ชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

 ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.21 เมื่อ

จำแนกเปนรายขอแลว พบวา บริการใหทดลองขับกอนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง มีความสำคัญ

ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมาบริการหลงั

การขาย เชน การใหคำแนะนำสถานที่ซอม การใหขอมูลที่เปนประโยชน เปนตน อยูในระดับมากที่สดุ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 การจัดโปรโมชั่น เชน แถมประกันภัย ลดดอกเบี้ย เปนตน อยูในระดับมาก              

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 

 ดานบุคลกร พนักงานขาย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 เมื่อจำแนก

เปนรายขอแลว พบวา พนักงานเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อรถยนต           

มือสองมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 รองลงมา พนักงานมีความซื้อสัตย 

ไววางใจได อยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.37 พนักงานสุภาพ เรียบรอย อยู ในระดับ                

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และพนักงานมีความรูในการใหคำแนะนำเกี่ยวกับรถยนต อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 

 ดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เมื่อจำแนก

เปนรายขอแลว พบวา การมีเครื่องมือตรวจสอบเช็คสภาพรถยนตที่ทันสมัย มีความสำคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 รองลงมา สินคาไดมาตรฐาน 

สามารถตรวจสอบได อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 อันดับสาม สถานที่จำหนายมีความ

พรอมในการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
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 ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 เมื่อจำแนกเปนราย

ขอแลว พบวา การสงมอบรถมีขั้นตอนที่รวดเร็ว มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง                  

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมา การใหบริการที่เปนระบบนาเช่ือถือ อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.41 และการบริการที่ประทับใจและใสใจลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.27 

4.3 ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนตมือสอง คาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการแสวงหาขอมูล ดานประเมินผลทางเลือก ดานการ

ตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการซื้อ และดานการตระหนักถึงความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 2: กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญ 

ดานการตระหนักถึงความตองการ 3.82 0.651 มาก 

ดานการแสวงหาขอมูล 4.20 0.474 มาก 

ดานประเมินผลทางเลือก 4.19 0.589 มาก 

ดานการตัดสินใจซ้ือ 4.06 0.398 มาก 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 3.98 0.598 มาก 
 

ซึ่งสามารถสรุปเปนรายดานดังน้ี 

การตระหนักถึงความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.82 เมื่อ

จำแนกเปนรายขอแลว พบวา การตัดสินใจซื ้อรถยนตมือสองเพราะราคาถูกวารถยนตมือหน่ึง             

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองเพราะมีงบประมาณ

ไมเพียงพอที่จะซื้อรถยนตมือหน่ึง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และการซื้อรถยนตมือสอง

เพราะสามารถนำมาติดต้ังแกสได อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 

การแสวงหาขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 เมื่อจำแนกเปน              

รายขอแลว พบวา การสำรวจและสอบถามตามเต็นทรถยนตมือสองอื่นมากอนตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 รองลงมา การคนหาขอมูลความนาเชื่อถือของเต็นท

รถยนตมือสองแตละแหงกอนการเลือกซื้อ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 การคนหา

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต เปนตน เพื่อเปรียบเทียบกอน

ตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และการพาผูรูเรื่องเครื่องยนตไปเลือกซื้อรถยนต

มือสองกอนการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

การประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 เมื่อจำแนก

เปนรายขอแลว พบวา การเปรียบเทียบยี่หอรถยนตมือสองที ่ตองการกอนเลือกซื ้อ อยู ในระดับ             

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และการพิจารณาราคารถยนตมือสองวามีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
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การตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบกวา บุคคลในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 

รองลงมา การทดลองขับกอนการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และราคา

คือเหตุผลหลักที่ทำใหตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

พฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อจำแนกเปน           

รายขอแลว พบวา ความรูสึกพึงพอใจกับบริการหลังการขาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 

รองลงมา การซื้อรถยนตมือสองในอนาคตอีกตอไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และ 

ความพึงพอใจตอรถยนตมือสองที่ซื้อไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีอาชีพตางกัน มี             

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนผูบริโภค            

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร พนักงานขาย ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการ สามารถทำนายระดับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 37.9 โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคญัทางสถติิ             

ที่ระดับ 0.01 มากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานราคา 

ตามลำดับ  

จากการทดสอบตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3: ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม     ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ปจจัยสวนบุคคล  แตกตาง ไมแตกตาง 

เพศ 

การตดัสินใจซ้ือรถยนตมือ

ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  
อายุ   
สถานภาพสมรส   
ระดับการศึกษา   
อาชีพ   

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  มีอิทธิพล ไมมีอิทธิพล 

ดานผลิตภัณฑ 

การตัดสินใจซ้ือรถยนตมือ

ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

ดานราคา   

ดานชองทางการจัดจำหนาย   

ดานการสงเสริมการตลาด   

ดานบุคลากร พนักงาน   
ดานลักษณะทางกายภาพ   
ดานกระบวนการ   

 

5. อภิปรายผล 
 

5.1 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน 

มีการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคลองกับ              

ผลการศึกษาของ รัชนีกร ณ พัทลุง (2548) ที่ศึกษาปจจัยที่ผู บริโภคใชประกอบการพิจารณาใน              

การเลือกซื้อรถยนตจากเต็นทรถยนตมือสองในเขตบางนาเปนการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมสวนบุคคล

และปจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจซื ้อรถยนตมือสองโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน                

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได มีความสำคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตจากเต็นทรถยนตมือสองเมื่อผูบริโภคเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม  

5.2 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมนัียสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อุกฤษ อุทัยวัฒนา (2557) ที่ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตมือสองของลูกคาเต็นท

รถพัฒนสรณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของลูกคาเต็นทรถพัฒนสรณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ

ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิลาสินี จันทรแจมใย (2556) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
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การเลือกซื้อรถยนตผานเต็นทรถมือสอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอ  

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

 6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื ่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย ในดาน

การแถมประกันภัยรถยนตใหกับลูกคา เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการเพิ่มมากข้ึน และควร

มีการรับประกันหลังการขาย การบริการรับจัดไฟแนนซ การใหทดลองขับรถยนตกอนซื้อ และการบริการ

โอนยายกรรมสิทธ์ิรถยนต 

2) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรมีการปรับปรงุในดานของสินคาใหอยูในสภาพสมบูรณ

พรอมใชงาน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจเมื่อเขาใชบริการ และควรมีหนังสือรับรองเปน              

ลายลักษณอักษรของการตรวจสอบคุณภาพ เชน สภาพนอก มีประวัติการทำสี เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการควรมีการเพิ่มชองทางในการจดัจำหนายใหมี

ความเพียงพอ เพื่อเปนการรองรับความตองการของลูกคาที่มาใชบริการ อีกทั้งควรมีการเพิ่มชองทาง

ในการติดตอสื่อสารใหมีการทันยุคทันสมัยเพื่อชวยในการเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน และควรมีการ

แสดงปายหรือสัญลักษณของโชวรูมติดต้ังใหเห็นอยางชัดเจน และมีจำนวนมากพอ 

4) ดานราคา ผูประกอบการควรมีการต้ังราคาใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพสินคา 

เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาที่มีความคุมคาเหมาะสมกับราคามากที่สุด 

6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื ้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภค โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปเปนประชากรหรือกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่น ๆ  รวมทั้ง 

ในเขตปริมณฑล 

2) ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เฉพาะเจาะจง

และครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองมากย่ิงข้ึน 

3) ควรทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหลังการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตมือสองมากนอยเพียงใด 

เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจผูประกอบการรถยนตมือสองใหสามารถสอดคลองกับ

ความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
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การศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการรับชมละครชุดซีรีสวายของคนใน            

สังคมไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผูชมท่ีอยูใน Gen Y และ Gen Z 

 

 

 

สุวรรณา เพญ็เนตร 0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับชมละครชุดซีรีสวายของคน              

ในสังคมไทยระหวาง Generation Y และ Z เพื่อหาแนวทางสงเสริมใหอุตสาหกรรมซีรีสวายเติบโต

เปนวงกวางได กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับชมซีรีสวายที่อายุไมเกิน 40 ป จำนวน 400 ราย 

โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาดและดานบุคลากร มาเปนกรอบแนวคิดสำหรับการศึกษา สถิติที่ใช คือ 

คาสถิติพื้นฐานแบบรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางระหวาง 2  

ตัวแปรที่เปนอิสระตอกันโดยใช Independent Sample t-test 

ผลการศึกษาพบวา 

1) ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจเนอเรช่ันวาย เพศหญิง สถานภาพโสด อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน รายได 15,000-30,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่กลุมตวัอยางใหความสำคัญมาก คือ ดานการสงเสริม  

การตลาด 

3) Gen Y และ Gen Z มีผลตอการการรับชมซีรีสวายในดานชองทางการจัดจำหนายที่

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : porkaew18@gmail.com 
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 ขอเสนอแนะจากศึกษา ควรจัดหาแนวทางสงเสริมการเติบโตของซีรีสวายโดยเขาถึงแตละ            

เจเนอเรช่ันอยางเหมาะสม เพื่อตอไปภายหนาจะสามารถเปนธุรกิจสงออกในระดับแนวหนาของ

ประเทศได 

 

คำสำคัญ: ซีรีสวาย สวนประสมทางการตลาด เจเนอเรช่ันวาย เจเนอเรช่ันแซด 
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Education on factors that is influent to watching the               

Y series of Thai people society: The case study comparing 

between the audience in Gen Y and Gen Z 
     

     
Suwanna Pennate* 

 

 

Abstract 
 

This objective of the research is to study the factors that are influent to 

watching the Y series of Thai people society in Y and Z generation in order to finding 

the way to support the Y series industrial growth widely. The sampling group that is 

used for this research is the Y series audience, age not over 4 0  years, in the number 

400  cases by using Marketing mix factors as such product, price, sale channel, marketing 

promotion and personnel to be frame of ideas for the used statistic study as 

fundamental statistic value in percentage model, average value, deviation standard 

and testing on difference between 2  independent variants by using Independent 

Sample T-Test method. 

This finding results as  

1) Most of the questionnaire survey responders were Y generation people with 

female gender, single status, private company employee occupation with income Baht 

15,000 – 30,000, Bachelor education and stay in Bangkok. 

2) The factors of Marketing mix for the sampling group significantly point to  

marketing promotion direction. 
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3) Y & Z generation affect to Y series watching in different distribution channel 

sector that has significantly statistic in 0.05 level. 

The suggestion from this study is to provide guideline to support Y series’ 

growth by approaching each generation appropriately in order to enabling this to be 

leading level for export business of country in the future. 

 
Keyword: Y series, Marketing Mix, Y generation, Z generation  

 

1. บทนำ 
 

 ในชวงไมกี่ปที่ผานมาน้ี มีการเปลี่ยนแปลงตางๆเกิดขึ้นอยางมากมาย ไมวาจะเปนการเขาสู

การแขงขันทางโลกดิจิทัลอยางดุเดือด การแสดงความเปนอัตลักษณเพื่อใหเปนที่ยอมรับ การเปด

กวางทางสังคมสำหรับกลุ มเพศทางเลือก ความกลาแสดงออกทางความคิดและการกระทำของ 

Generation รุนใหม รวมถึงการพยายามปรับตัวของ Generation รุนอื่นๆ เพื่อที่จะอยูในสังคมได

อยางเปนสุข ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความนาสนใจที่จะศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในบริบทที่

แตกตางกันอยางที่กลาวขางตน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นสงผลกระทบไปแทบทุกวงการ หากไม

พรอมที่จะปรับปรุง พัฒนา  มีความเสี่ยงหรือแนวโนมที่จะเกิดความสูญเสียไปจนถึงลมสลายได             

อยางแนนอน ทามกลางความเปลี่ยนผานยุคสมัยและการกระโจนเขาสูสังคมดิจิทัล พบวามีอีกหน่ึง

ธุรกิจภาคบันเทิงที่มีการเติบโตแบบที่เรียกไดวาเปนการกาวกระโดดอยางเห็นไดชัด ซึ่งสวนทางกลับ

หลายๆธุรกิจที่อยูในภาวะถดถอย จึงเปนที่นาสนใจที่จะทำการศึกษาถึงปจจัยการเติบโตของธุรกิจน้ี 

ซึ่งเปนธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมภาคบันเทิง นั่นคือ การผลิตซีรีสวาย (ละครชุดที่มีชายรักชายเปน

ตัวดำเนินเรื่องหลัก) แตเดิมการรับชมซีรีสวายเขาใจไดวาจะมีเพียงเฉพาะกลุม (Niche market) 

เทาน้ัน แตปจจุบันน้ีกำลังขยายฐานผูรับชมใหกวางข้ึนเพื่อใหเปนตลาดแบบมวลชน (Mass market) 

ที ่ไมไดจำกัดผูรับชมแตเพียงวัยรุ น หรือ วัยทำงานเทานั ้น ยังรวมถึงผูสูงวัยซึ ่งเริ่มมีการติดตาม                

รับชมบางแลว ซึ่งสงผลใหกลายเปนละครชุดที่สามารถรับชมไดทั้งครอบครัว 

ตลาดคอนเทนต “ซีรีสวาย” หรือ Boy’s Love (BL) ในตลาดของไทยน้ันโดยแทจริงแลวมมีา

นานกวา 10 ป แตในระยะหลังน้ันวัฒนธรรมไทยเปดรับกลุมเพศทางเลือกมากข้ึน จึงเปนโอกาสที่ทำ

ใหสามารถแสดงออกถึงความเปนอัตลักษณ ผานรูปแบบกิจกรรมตางๆรวมถึงการผลิตซีรีสวายดวย 

ทั้งน้ีชวง 2 ปที่ผานมา คายผูผลิตซีรีสตาง ๆ ในไทยไดผลิตซีรีส Boy’s Love Story กวา 40 เรื่อง ซึ่ง

มียอดการรับชมซีรีสวายผานแอปพลิเคชัน Line TV เปนจำนวน 18.9 ลานราย (Positioning,2020)               

มีการรับชมสูงกวา 600 ลานวิว สวนทางกับละครกระแสหลักที่เรตติ้งนอยลงกวา 40% นอกจากน้ี

ความนาสนใจยังมีในสวนที่สามารถตอยอดธุรกิจอื่นได เชน ยอดขายสต๊ิกเกอรไลนของตัวละครหลัก 
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ที่เติบโต 1,000% หรือ ยอดขายเมโลด้ีในหมวดเพลงซีรีสสูงข้ึน 400% เปนตน ทั้งน้ีทาง Line TV ได

วิเคราะหไววาในป 2020 ฐานผูชมซีรีสวายจะเพิ่มข้ึนถึง 328% (กรุงเทพธุรกิจ,2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: แสดงอัตราการเติบโตของผูรบัชมซรีีสวายผาน Line TV (ขอมูลเมื่อ ตุลาคม 2563) 
ท่ีมา: https://www.thebangkokinsight.com/465676/ สืบคนเม่ือวันที่ 30 ตลุาคม 2563 

 

ดวยเหตุขางตนนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกทำการศึกษาคนควาอิสระเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ              

การตัดสินใจเลือกรับชมซีรีสวายทั ้งนี ้ในแงมุมของธุรกิจหากไดมีการศึกษาอยางจริงจังรวมถึงมี               

การผลักดันจากทุกภาคสวน การผลิตคอนเทนตซีรีสวายของประเทศไทยมีโอกาสและแนวโนมที่จะ

สามารถทำเปนธุรกิจสงออกดานนี้ไดเหมือนที่เกาหลีใตไดเผยแพรวัฒนธรรมผานซีรีสหรือนักรอง

ไอดอลที่สรางปรากฎการณเปนที่รูจักไปทั่วโลกและแนนอนที่วาสามารถสรางรายไดใหกับประเทศได

เปนจำนวนมากเชนเดียวกัน 

1.1  วัตถุประสงคสำหรับการศึกษา 

1.1.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับชมละครชุดซีรีสวายในสังคมไทย 

1.1.2 เพื่อศึกษาวาผูชมละครชุดซีรีสวายที่อยูใน Gen Y และ Z มีความแตกตาง

กันในปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับชมหรือไม 

1.1.3 เพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นและหาแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมซีรีสวายให

เติบโตเปนวงกวางในระดับสากล 

1.2  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมปจจัยที่คาดวา

จะมีความสัมพันธกับการรับชมละครชุดซีรีสวายของคนในสังคมไทยเปรียบเทียบผูชมที่อยูใน Gen Y 

และ Gen Z โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก Gen Y และ Gen Z 

สวนตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง               

การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานบุคลากร) ผลที่ไดจากการศึกษาคือแนวทางที่

จะสงเสริมใหละครชุดซีรีสวายเติบโตเปนวงกวางได 
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จากตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาไดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตดานประชากรและกลุ มตัวอยาง ประชากรทั ้งหมดที่มีการรับชมซีรีสวายผาน

โปรแกรม Line TV  โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษาของ Line Insights (Positioning,2020) มีจำนวน 

18.9 ลานราย ทั้งน้ีประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนที่มีอายุไมเกิน 40 ป ที่รับชมซีรีสวาย 

ไดทำการเทียบกับตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% 

จะไดกลุมตัวอยางที่ 400 ราย โดยกำหนดให ผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2539 (อายุ 24 - 40 ป) 

เปนตัวแทน Gen Y และผู ที ่เกิดระหวาง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552 (อายุ 11-23 ป) เปนตัวแทน                      

Gen Z โดยอางอิงขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

( https://www.sec.or.th/TH/ Documents/Seminars/seminar-sysposium-02 . pdf) ใ นก า ร ท ำ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะใช

การรวบรวมแบบสอบถามผานกูเก ิ ้ลฟอรมสำหรับกลุ มตัวอยางที ่สามารถทำแบบสอบถาม                      

ผานโทรศัพทมือถือสวนตัวได ในกรณีที่กลุมตัวอยางไมสามารถทำแบบสอบถามผานกูเกิ้ลฟอรมได           

จะจัดใหทำแบบสอบถามผานเอกสารแทน หลังจากนั้นจะนำขอมูลที่ไดไปประมวลผลผานโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS สำหรับวิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสุ มตัวอยางที่                 

      ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับชมซีรีสวาย 
1. ดานผลิตภัณฑซีรีสวาย (Product) 

2. ดานคาใชจายในการรับชม (Price) 

- แบบไมมีคาใชจายในการรับชม 

- แบบมีคาใชจายในการรับชม 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย ผานแพลตฟอรมตางๆ (Place) 

- ผานชองทาง Free TV 

- ผานชองทางโปรแกรม Line TV 

- ผานชองทางโปรแกรม We TV 

- ผานชองทางโปรแกรม Netflix 

4. ดานการสงเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด 

(Promotion) 

5. ดานการใหบริการของพนักงานที่ทำงานตอบคำถามหรือรบั ออ

เดอรจากผูรับชมซีรีส (People) 

 

 

Generation Y 

 

Generation Z 

https://www.sec.or.th/TH/%20Documents/
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ไมไดเปนไปตามโอกาสหรือความนาจะเปน โดยเปนการสุมตัวอยางแบบเพิ่มจำนวนตัวอยางโดย

วิธีการแนะนำตอๆกันที ่เร ียกวา การสุ มตัวอยางแบบสโนวบอลลหรือบอลลหิมะ (Snowball 

Sampling) คือ การเลือกตัวอยางในลักษณะการสรางเครือขายขอมูล โดยเลือกจากหนวยตัวอยาง

กลุมแรกมาจำนวนหน่ึงที่มีลักษณะตรงตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัย เมื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

น้ีแลวก็ขอใหแนะนำหรือขอรายช่ือกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนตนเองอีกจำนวนหน่ึง โดยผูวิจัยจะ

ทำการเก็บขอมูลเหมือนกับกลุมตัวอยางแรกเมื่อเสร็จแลวก็จะขอใหแนะนำบุคคลอื่นที่มีลักษณะ

เหมือนตนเอง จะทำการวิจัยในรูปแบบน้ีไปเรื่อย ๆ  จนกวาจะไดจำนวนตัวอยางครบตามที่ตองการ ซึ่ง

ลักษณะวิธีการเก็บขอมูลดังกลาวจะคลายกอนหิมะที่กลิ้งไปแตละรอบจะทำใหกอนหิมะขนาดโต ข้ึน

เรื่อย ๆ  ทั้งนี้ในการนำเสนอผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ย (t-test) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 
 

3. ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน Gen Y ที่มีจำนวน 299 คน คิดเปนรอยละ 

74.75 สวน Gen Z มีจำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 สวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีจำนวน             

215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 รองลงมาเปนเพศชาย 68 คน คิดเปนรอยละ 17 และเพศทางเลือกมี

จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 สำหรับ Gen Z พบสวนใหญเปนเพศหญิงมีจำนวน 64 คน คิดเปน

รอยละ 16 รองลงมาเปนเพศชาย 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 และเพศทางเลือกมีจำนวน 2 คน              

คิดเปนรอยละ 0.5 

 Gen Y สวนใหญสถานภาพโสด ที่มีจำนวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาเปน

สถานภาพสมรส 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และสถานภาพหยารางหรือแยกกันอยูหรือหมายมี

จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 สำหรับ Gen Z สวนใหญสถานภาพโสดมีจำนวน 100 คน คิดเปน

รอยละ 25รองลงมาเปนสถานภาพสมรส 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และไมพบสถานภาพหยาราง

หรือแยกกันอยูหรือหมาย 

 กลุมตัวอยาง Gen Y สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 221 คน คิดเปนรอยละ 

55.25 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท 44 คน คิดเปนรอยละ 11 ถัดมาเปนระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ถัดมาเปนระดับการศึกษาอื่นๆ (ปริญญาเอก, ปวส.) 

มีจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ถัดมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 0.75 และระดับการศึกษาประถมศึกษามีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 สำหรับ Gen Z 
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สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 รองลงมาระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ถัดมาเปนระดับการศึกษาปริญญาตร ี

11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 ถัดมาเปนระดับการศึกษาอื่นๆ (ปริญญาเอก, ปวส.) มีจำนวน 10 คน    

คิดเปนรอยละ 2.5 ถัดมาระดับการศึกษาประถมศึกษาจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 และระดับ

การศึกษาอื่น ๆ (ปวส.) มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ไมพบระดับการศึกษาปริญญาโท 

พบกลุมตัวอยาง Gen Y สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 189 คน คิดเปน

รอยละ 47.25 รองลงมามีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75             

ถัดมามีอาชีพธุรกิจสวนตัวจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ถัดมามีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ

จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 ถัดมาเปนกลุมนักเรียนหรือนักศึกษามีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

1 และอาชีพอื่น ๆ  (วางงาน,แมบาน) มีจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 สำหรับ Gen Z สวนใหญ

เปนนักเรียนหรือนักศึกษาจำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 รองลงมาเปนพนักงานบริษัทเอกชน

จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 0.75 และสุดทายเปนอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซจำนวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 0.25  

พบกลุมตัวอยาง Gen Y สวนใหญมีรายไดชวงระหวาง 15,000-30,000 บาท จำนวน 153 คน 

คิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมามีรายไดชวงระหวาง 30,001-50,000 บาท จำนวน 73 คน คิดเปน

รอยละ 18.25 ถัดมามีรายไดมากกวา 50,000 บาท จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ถัดมามี

รายไดนอยกวา 15,000 บาทจำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และไมมีรายไดมีจำนวน 4 คน              

คิดเปนรอยละ 1 สำหรับ Gen Z สวนใหญไมมีรายไดมีจำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23 รองลงมามี

รายไดนอยกวา 15,000 บาท ซึ่งเทากับชวงรายได 15,000-30,000 บาท มีจำนวน 4 คน คิดเปน            

รอยละ 1 และสุดทายมีรายไดมากกวา 50,000 บาท มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 

พบกลุมตัวอยาง Gen Y สวนใหญมีที่พักอาศัยปจจุบันอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 

133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมามีที่พักอาศัยปจจุบันอยูพื้นที่ตางจังหวัด จำนวน 84 คน               

คิดเปนรอยละ 21 และมีที่พักอาศัยปจจุบันอยูในพื้นที่ปริมณฑลจำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 

สำหรับ Gen Z สวนใหญมีที่พักอาศัยปจจุบันอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 62 คน คิดเปน 

รอยละ 15.5 รองลงมามีที่พักอาศัยปจจุบันอยูพื้นที่ตางจังหวัด จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

และมีที่พักอาศัยปจจุบันอยูในพื้นที่ปริมณฑลจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 

 3.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรับชมซีรีสวาย ของ Generation Y และ Z โดยสถิติที่

ใช คือ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ปจจัยที ่สงผลตอการรับชมซีรีสวายดานลักษณะของผลิตภัณฑ (ซีร ีสวาย) พบวา ระดับ        

ความคิดเห ็นตอปจจ ัยที ่ส งผลตอการร ับชมซีรีส วายดานลักษณะของผลิตภัณฑ (ซ ีร ีส วาย)              

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.09  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยที่มีคาเฉลี่ยมากคือ  ขอ 1. ลักษณะโครงเรื่องซีรีสวายที่เนนการใหความรูสึกที่ดีกับผูรับชม            
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มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.41 และขอ 2. ตัวแสดงนำหลักของซีรีสวายมีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.41 สวนขอ 5. เพลง

ประกอบซีรีส (𝑋𝑋�) 3.05 ขอ 4. คายผู ผลิตซีรีสที ่มีความนาเชื ่อถือ มีชื ่อเสียงมีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 2.94                 

และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ขอ 3. บทซีรีสวายที่มีฉากเลิฟซีนที่มีความรุนแรง (NC) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 

2.66 

ปจจัยที ่สงผลตอการรับชมรับชมซีรีสวายดานราคา (คาใชจายที ่เกิดขึ ้นจากการรับชม)               

พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 2.83 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่

มีคาเฉลี่ยมากคือ ขอ 3. หากเปนซีรีสที่สนใจจะยินดีชำระคาใชจายสวนเพิ่มเติมเพื่อเขารับชมซีรีส

คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.07 และขอ 1. หากตองเสียคาเขารับชมซีรีสวายคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 2.82 และขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยสุดคือ ขอ 2. สามารถรับชมซีรีสวายไดลวงหนาโดยจะตองยินยอมเสียคาเขารับชมเพิ ่มเติม

คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 2.60 

ปจจัยที่สงผลตอการรับชมซีรีสวายดานชองทางการจัดจำหนาย (แพลตฟอรมตางๆ) โดย

ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลีย่ ที่

มีคาเฉลี่ยมากคือ  ขอ 6 สามารเขารับชมซีรีสผานชองทางออนไลนไดมากกวา 1 ครั้ง เน่ืองจากมีการ

บันทึกยอนหลังไวให มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.46 สวน ขอ 2. ความสะดวกในการรับชมซีรีสผานชองทาง 

Digital Platform ในสวนโปรแกรม Line TV คเฉลี ่ย (𝑋𝑋�) 3.32 สวนถัดมา ขอ 5. สามารถรับชม               

ซีรีสผานทั้งชองทาง Free TV และ Digital Platform  คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.24 สวนถัดมา 1. ความสะดวก

ในการรับชมซีรีสผานชองทาง Free TV มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.21 ขอ 3. ความสะดวกในการรับชมซีรีส 

ผานชองทาง Digital Platform ในสวนโปรแกรม We TV  คาเฉลี ่ย(𝑋𝑋�) 3.11 และขอที ่มีคาเฉลี่ย            

นอยสุดคือ ขอ 4. ความสะดวกในการรับชมซีรีสผานชองทาง Digital Platform ในสวนโปรแกรม 

Netflix คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.03 

ปจจัยที่สงผลตอการรับชมซีรีสวาย ดานการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยมากคือ  ขอ 5. นักแสดงนำในซีรีสเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการติดตามขาวประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับซีรีสที่ทานรับชม โดยทำการติดตามผาน Account Online สวนตัวของนักแสดงทานน้ัน    

เชน Instagram, Facebook, Twitter มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.42  สวน ขอ 2. การโปรโมท การประชาสัมพันธ

เก ี ่ยวก ับซ ีร ีส ผ านช องทาง Digital Platform เช น Line TV, We TV, Netflix, YouTube ฯลฯ                    

คเฉลี่ย  (𝑋𝑋�) 3.39 สวนถัดมา ขอ 3. การโปรโมท การประชาสัมพันธเกี่ยวกับซีรสีผานทั้งชองทาง Free 

TV และ Digital Platform เชน Line TV, We TV, Netflix , YouTube ฯลฯ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.38 สวนถัด

มา ขอ1. การโปรโมท การประชาสัมพันธเกี่ยวกับซีรีสผานชองทาง Free TV มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.24 ขอ 6. 

การสราง Account Online ในรูปแบบ Official ของซีรีสเพื่อใหติดตามขาวสาร การประชาสมัพันธ การโป

รโมทของซีรีสเรื่องน้ันอยางสม่ำเสมอ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.24 ขอ 7. การจัดใหมีกิจกรรมตอเน่ืองจากการ

รับชมซีรีส เชน การเขารวม Fan Meeting, การเขารวม Concert, การเขารวมกิจกรรมตอบคำถาม
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ทายการรับชมซีรีส, การสั่งซื้อ Box Set หรือ สินคาพรีเมียม ฯลฯ  คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.21 ขอ 8. เมื่อมี

การรับชมซีรีสจะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีสผานชองทางออนไลนตางๆ ไมวาจะเปน 

Facebook, Twitter, IG, YouTube ฯลฯ อยูสม่ำเสมอ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.05 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสดุ

คือ ขอ 4. การโปรโมท การประชาสัมพันธเกี่ยวกับซีรีสผานการติดประกาศตามสถานที่สาธารณะ

ตางๆ เชน MRT , BTS ฯลฯ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.01 

ปจจัยที่สงผลตอการรับชมซีรีสวายดานการใหบริการของพนักงานที่ทำงานตอบคำถามหรือ

รับออเดอรจากผูรับชมซีรีส ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.12  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยที่มีคาเฉลี่ยมากคือ ขอ 4. การใหบริการของพนักงานที่ใหขอมูลหรือรับออเดอร

ตาง ๆ ที่มีการใหคำแนะนำมีความเปนกันเองมีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.17 สวน ขอ 3. พนักงานที่เปน Admin 

Page หรือ Call Center ที่ดูแลซีรีส มีการตอบสนองตอการตอบคำถามหรือคำสั่งซื้อสินคาพรีเม ียม            

มีการบริการที่ใหขอมูลอยางครบถวน ถูกตองคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.14 สวนถัดมา ขอ 2. พนักงานที่เปน 

Admin Page หรือ Call Center ผูดูแลซีรีส มีการตอบสนองตอการตอบคำถามหรือคำสั่งซื้อสินคา 

พรีเมียมมีการบริการอยางสุภาพ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.13 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ขอ 1. พนักงานที่

เปน Admin Page หรือ Call Center ผูดูแลซีรีส มีการตอบสนองตอการตอบคำถามหรือคำสั่งซื้อ

สินคาพรีเมียมไดอยางรวดเร็ว  คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 3.06 

 ทั้งน้ีสามารถสรุปการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการรับชมละครชุดซีรีส

วายของ Gen Y และ Gen Z ไดตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1: การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรับชมละครชุดซีรีสวายของ Gen Y และ Gen  Z โดยใช

สถิติ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

Product Price Place Promotion People 

ลักษณะโครงเรื่องซีรีสวายท่ี

เนนการใหความรูสึกท่ีดีกับ

ผูรับชม   

(เห็นดวยมากท่ีสุด) 

หากตองเสียคาเขารับชมซี

รีสวาย 

 (เห็นดวยมาก) 

ความสะดวกในการรับชมซี

รีสผานชองทาง Free TV  

 (เห็นดวยมาก) 

การโปรโมท การ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับซีรีส

ผานชองทาง Free TV  

(เห็นดวยมาก) 

พนักงานตอบสนองอยาง

รวดเรว็ 

(เห็นดวยมาก) 

ตัวแสดงนำหลักของซีรีส

วาย 

 (เห็นดวยมากท่ีสุด) 

สามารถรับชมซีรีสวายได

ลวงหนาโดยจะตองยินยอม

เสียคาเขารับชมเพิม่เติม  

(เห็นดวยมาก) 

ความสะดวกในการรับชมซี

รีสผานชองทาง Digital 

Platform ในสวนโปรแกรม 

Line TV  

 (เห็นดวยมากท่ีสุด) 

การโปรโมท การ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับซีรีส

ผานชองทาง Digital 

Platform เชน Line TV, 

We TV, Netflix, 

YouTube ฯลฯ  

(เห็นดวยมากท่ีสุด) 

พนักงานใหบริการอยาง

สุภาพ 

(เห็นดวยมาก) 

บทซีรีสวายท่ีมีฉากเลฟิซีนท่ี

มีความรุนแรง (NC)  

(เห็นดวยมาก) 

หากเปนซีรีสท่ีสนใจจะยินดี

ชำระคาใชจายสวนเพิ่มเติม

เพื่อเขารับชมซีรีส  (เหน็

ดวยมาก) 

ความสะดวกในการรับชมซี

รีสผานชองทาง Digital 

Platform ในสวนโปรแกรม 

We TV  (เห็นดวยมาก) 

การโปรโมท การ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับซีรีส

ผานท้ังชองทาง Free TV 

และ Digital Platform เชน 

Line TV, We TV, Netflix , 

YouTube ฯลฯ  

 (เห็นดวยมากท่ีสุด) 

พนักงานใหขอมลูครบถวน 

ถูกตอง 

(เห็นดวยมาก) 
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ตารางท่ี 1: การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรับชมละครชุดซีรีสวายของ Gen Y และ Gen  Z โดยใช

สถิติ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตอ) 

 

Product Price Place Promotion People 

คายผูผลิตซีรีสท่ีมคีวาม

นาเชื่อถือ มชีื่อเสียง 

(เห็นดวยมาก)  

  ความสะดวกในการรับชมซี

รีสผานชองทาง Digital 

Platform ในสวนโปรแกรม 

Netflix  

 (เห็นดวยมาก) 

การโปรโมท การ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับซีรีส

ผานการติดประกาศตาม

สถานท่ีสาธารณะตางๆ เชน 

MRT , BTS ฯลฯ (เหน็ดวย

มาก) 

พนักงานใหคำแนะนำอยาง

เปนกันเอง 

(เห็นดวยมาก) 

เพลงประกอบซีรีส (เหน็

ดวยมาก) 

  สามารถรับชมซีรีสผานท้ัง

ชองทาง Free TV และ 

Digital Platform  (เห็น

ดวยมาก) 

นักแสดงนำในซีรีสเปน

ปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการ

ติดตามขาวประชาสัมพนัธ

เก่ียวกับซีรีสท่ีทานรับชม 

โดยทำการติดตามผาน 

Account Online สวนตัว

ของนักแสดงทานนัน้ เชน 

Instagram, Facebook, 

Twitter  

(เห็นดวยมากท่ีสุด) 

  

    สามารเขารับชมซีรีสผาน

ชองทางออนไลนไดมากกวา 

1 ครั้ง เนื่องจากมีการ

บันทึกยอนหลังไวให  (เหน็

ดวยมากท่ีสุด) 

การสราง Account Online 

ในรูปแบบ Official ของซี

รีสเพื่อใหติดตามขาวสาร 

การประชาสมัพนัธ การโป

รโมทของซีรีสเรื่องนัน้อยาง

สม่ำเสมอ (เหน็ดวยมาก) 

  

      การจัดใหมีกิจกรรมตอเนื่อง

จากการรับชมซีรีส เชน การ

เขารวม Fan Meeting, การ

เขารวม Concert, การเขา

รวมกิจกรรมตอบคำถาม

ทายการรับชมซีรสี, การ

สั่งซ้ือ Box Set หรือ 

สินคาพรเีมียม ฯลฯ  (เหน็

ดวยมาก) 

  

      . เมื่อมีการรับชมซีรีสจะมี

การแสดงความคิดเหน็

เก่ียวกับซีรีสผานชองทาง

ออนไลนตางๆ ไมวาจะเปน 

Facebook, Twitter, IG, 

YouTube ฯลฯ อยู

สม่ำเสมอ (เหน็ดวยมาก) 
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 3.3 การวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t-test) 
 

ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบระดับความสำคัญของ Generation Y และ Z โดยการวิเคราะห Independent 

Sample T-Test 
 

สวนประสมทางการตลาด  

Generation 

t Sig Gen Y (101) Gen Z (299) 

𝑿𝑿� SD 𝑿𝑿� SD 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.14 0.61 3.07 0.55 0.98 0.51 

2. ดานราคา 2.91 0.78 2.80 0.78 1.18 0.86 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 3.16 0.70 3.25 0.58 -1.17 0.01* 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.23 0.63 3.24 0.58 -0.20 0.22 

5.ดานพนักงาน 3.09 0.75 3.13 0.73 -0.47 0.88 

เฉล่ีย 3.11 0.69 3.10 0.64 0.06 0.49 
 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชมละคร

ชุดซีรีสวาย 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงผลการเปรียบเทียบความแตกตางการรับชมละครชุดซีรีสวาย 

จำแนกตามชวงอายุ หรือ Generation เปรียบเทียบระหวาง Generation Y และ Z โดยใชสถิติ 

Independent Simple t-test  เมื่อพิจารณาแลวพบวา ในภาพรวมมีคา Sig = 0.49 ซึ่งมีคามากกวา

ระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา 

ชวงอายุ หรือ Generation ที่แตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีผลตอการการรับชมซีรีสวาย

โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และพิจารณาในแตละดานตาม

สมมติฐานที่กำหนด 

สมมติฐานที่ 2 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชม

ละครชุดซีรีสวายในดานลักษณะผลิตภัณฑซีรีสวาย (Product) 

ดานผลิตภัณฑ  มีคา Sig = 0.51 มากกวาระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 

และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา Generation ที่แตกตางกัน มีผลตอการการรับชมซีรีสวาย

ดานลักษณะผลิตภัณฑไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท ี ่ระดับ 0.05  ทั้งนี ้เพราะทั้ง 

Generation Y และ Z มีพื้นฐานความคาดหวังในการรับชมสื ่อบันเทิงที ่เปนในแนวทางที่จะสราง

ความสุข ไมวาจะเปนลักษณะโครงเรื่องซีรีสวายที่เนนการใหความรูสึกที่ดีกับผูรับชม ตัวแสดงนำหลัก

ของซีรีสวายที่มีความดึงดูดนาสนใจ เพลงประกอบซีรสีที่มคีวามไพเราะ ความนาเช่ือถือของคายผูผลติ

ซีรีสที่ไดสรางผลงานใหตรงใจกับผูร ับชม รวมถึงการมีฉากเลิฟซีนที ่มีความรุนแรงซึ่งดวยการให

คะแนนโดยเฉลี่ยจะอยูในคากลางคอนไปทางเห็นดวยมาก ทั้งนี้มีความเปนไปไดในละครทั่วไปเองก็
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ตามมักจะมีฉากเลิฟซีนที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะตัวละครหลักคูพระ-นางปรากฎอยูในละครหรือ

ภาพยนตรหลายเรื่องตรงจุดน้ีจึงกลายเปนสีสัน ความคุนชินที่ผูรับชมมีความตองการเปนในแนวทาง

เดียวกันได 

สมมติฐานที่ 3 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชม

ละครชุดซีรีสวายในดานคาใชจายในการรับชม (Price) 

ดานราคา  มีคา Sig = 0.86 มากกวาระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และ

ปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา Generation ที่แตกตางกันมีผลตอการการรับชมซีรีสวาย              

ดานราคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะทั้ง Generation Y และ Z มี

ความยินดีที่จะชำระคาใชจายในการรับชมซีรีสโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนซีรีสวายที่ตองการติดตามมี

ความยินยอมชำระคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อจะไดรับชมลวงหนา ทั้งน้ีรายไดเฉลี่ยของ 2 Generation มี

ความแตกตางกันเนื่องจาก Generation Z สวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาไมมีรายไดเปนของ

ตนเองแตจะมีผูปกครองเปนผูสนับสนุนคาใชจายเหลาน้ันแทน 

สมมติฐานที่ 4 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชม

ละครชุดซีรีสวายในดานชองทางการจัดจำหนาย ผานแพลตฟอรมตางๆ (Place) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย  มีคา Sig = 0.01 นอยกวาระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จึงปฎิเสธ H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา Generation ที่แตกตางกัน มีผลตอ              

การการรับชมซีรีสวายดานชองทางการจัดจำหนายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เพราะ Generation Z มีแนวโนมจะใชชองทางการจัดจำหนายที่ดิจิทัลแพลตฟอรมมากกวา Generation 

Y ทั้งนี้เพราะ Generation Z เกิดมาพรอมกับการความกาวหนาของ Digital Technology จึงทำให 

มีความสนใจ ความถนัดที่จะใชแพลตฟอรมที่เปนดิจิทัลมากกวาการใชแพลตฟอรมรูปแบบอืน่ สำหรบั 

Generation Y ควรสงเสริมการตลาดทั้งแบบดิจิทัลแพลตฟอรมควบคูกับแพลตฟอรมอื่น ๆ  ได โดย

วิธีการนำเสนอจะตองไมซับซอน ควรทำใหใชงานไดงาย สามารถทำใหผูบริโภคมั่นใจ รวมถึงรูสึก

ปลอดภัยในระบบที่เปนดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆที่ทางหนวยงานจัดข้ึนไดไมยาก 

นอกจากน้ีเพื่อเปนการกระตุนใหมีการใชจายผานแตละชองทางการจัดจำหนายควรจัดใหมีโปรโมช่ัน

อยางเหมาะสม สรางความรูสึกคุมคาใหกับผูบริโภค โดยอาจจัดโปรโมชั่นที่มีความเปน Exclusive 

สำหรับผูบริโภคที่มีสวนรวมบอย ๆ ทำใหเกิดลักษณะที่เปน brand lover เชน การจัดกิจกรรม Fan 

Meeting เปนตน สำหรับ Generation Z ควรสงเสริมการตลาดที ่มุงเนนไปที ่ดิจิทัลแพลตฟอรม             

เปนหลัก โดยตองจัดการระบบไมใหมีความลาชา ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได เนื่องจากคนใน 

Generation นี้เปนวัยของนักเรียน/นักศึกษา หรือ วัยพึ่งเริ่มทำงาน เปนสวนใหญ ดังนั้นการทำ

แคมเปญตางๆควรผูกไปกับระบบออนไลนหรือการจัดทำกิจกรรมที่ผูกไปกับความบันเทิง เชน เกมส

ออนไลน การสามารถเขาถึงศิลปนไดงายผานแพลตฟอรมออนไลน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ

มุงเนนไปที่ระบบออนไลนได 
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สมมติฐานที่ 5 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชมละคร

ชุดซีรีสวายในดานการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion) 

ดานสงเสริมทางการตลาด  มีคา Sig = 0.22 มากกวาระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา Generation ที่แตกตางกัน มีผลตอการการ

รับชมซีรีสวายดานการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะการรับรูจากการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดของทั้ง

สองเจนเนอเรชั ่นมีทิศทางเดียวกันที ่เปนไปตามของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล นั ่นคือ                

การประชาสัมพันธตาง ๆ  จะทำผานการสื่อสารแบบออนไลนจะเขาถึงการรับรูของผูบริโภคไดมากกวา

ที่เปนลักษณะออฟไลน 

สมมติฐานที่ 6 ความแตกตางกันระหวาง Generation Y และ Z มีอิทธิพลตอการรับชม

ละครชุดซีรีสวายในดานการใหบริการของพนักงานที่ทำงานตอบคำถามหรือรับออเดอรจากผูรับชม          

ซีรีส (People) 

          ดานพนักงานผูใหบริการ  มีคา Sig = 0.88 มากกวาระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง

ยอมรับ H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา Generation ที่แตกตางกัน มีผลตอการ             

การรับชมซีรีสวายดานพนักงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะไมวาจะ

เปน Generation  Y หรือ Z ตางคาดหวังตอการไดรับบริการของพนักงานในลักษณะเดียวกัน น่ันคือ 

การไดรับการบริการอยางรวดเร็ว มีความสุภาพ ใหขอมูลครบถวน ถูกตอง หรือ ใหความเปนกันเอง 

ซึ่งขอหลังน้ีเปนหน่ึงในคุณสมบัติของทั้ง Generation Y และ Z ที่ชอบความงาย ๆ สบาย ๆ 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคลากร มีอิทธิพลตอการรับชมซีรีสวายของ Generation Y  

และ Z  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยปจจัย

ทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคลากร ทั้ง Generation Y และ Z 

มีท ิศทางเดียวกันคือไมแตกตางกัน ในขณะที ่ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายมีทิศทางที่            

แตกตางกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลรายขอ ดังน้ี 

ดานลักษณะผลิตภัณฑซีรีสวาย เพราะทั้ง Generation Y และ Z มีพื้นฐานความคาดหวัง             

ในการรับชมสื่อบันเทิงที่เปนในแนวทางที่จะสรางความสุข ไมวาจะเปนลักษณะโครงเรื่องซรีีสวายที่

เนนการใหความรู สึกที ่ดีกับผูรับชม ตัวแสดงนำหลักของซีรีสวายที ่มีความดึงดูดนาสนใจ เพลง

ประกอบซีรีสที่มีความไพเราะ ความนาเช่ือถือของคายผูผลิตซีรีสที่ไดสรางผลงานใหตรงใจกับผูรับชม 
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รวมถึงการมีฉากเลิฟซีนที่มีความรุนแรงซึ่งดวยการใหคะแนนโดยเฉลี่ยจะอยูในคากลางคอนไปทาง

เห็นดวยมาก ทั้งนี้มีความเปนไปไดในละครทั่วไปเองก็ตามมักจะมีฉากเลิฟซีนที่มีความรุนแรงโดย

เฉพาะตัวละครหลักคูพระ-นางปรากฎอยูในละครหรือภาพยนตรหลายเรื่องตรงจุดน้ีจึงกลายเปนสีสัน 

ความคุนชินที่ผูรับชมมีความตองการเปนในแนวทางเดียวกันได 

ดานคาใชจายในการับชมซีรีสวาย เพราะทั้ง Generation Y และ Z มีความยินดีที่จะชำระ

คาใชจายในการรับชมซีรีสโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนซีรีสวายที่ตองการติดตามมีความยินยอมชำระ

คาใชจายเพิ่มเติมเพื่อจะไดรับชมลวงหนา ทั้งนี้รายไดเฉลี่ยของ 2 Generation มีความแตกตางกัน

เนื่องจาก Generation Z สวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาจะไมมีรายไดเปนของตนเองแตจะมี

ผูปกครองเปนผูสนับสนุนคาใชจายเหลาน้ันแทน 

ดานชองทางการจัดจำหนาย ผานแพลตฟอรมตางๆ เพราะ Generation Z มีแนวโนมจะใช

ชองทางการจัดจำหนายที่เปน Digital Platform มากกวา Generation Y ทั้งน้ีเพราะ Generation Z 

เติบโตมาพรอมกับการความกาวหนาของ Digital Technology จึงทำใหมีความสนใจ ความถนัดที่จะ

ใชแพลตฟอรมที่เปนดิจิทัลมากกวาการใชแพลตฟอรมรูปแบบอื่น 

ดานการสงเสริมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด เพราะการรับรูจากการสงเสริม

การตลาดและการสื่อสารทางการตลาดของทั้งสองเจนเนอเรชั่นมีทิศทางเดียวกันที่เปนไปตามของ 

การเปลี ่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล นั ่นคือ การประชาสัมพันธตาง ๆ จะทำผานการสื่อสารแบบ

ออนไลนจะเขาถึงการรับรูของผูบริโภคไดมากกวาที่เปนลักษณะออฟไลน 

ดานการใหบริการของพนักงานที่ทำงานตอบคำถามหรือรับออเดอรจากผูรับชมซีรีส ไมวาจะ

เปน Generation  Y หรือ Z ตางคาดหวังตอการไดรับบริการของพนักงานในลักษณะเดียวกัน น่ันคือ 

การไดรับการบริการอยางรวดเร็ว มีความสุภาพ ใหขอมูลครบถวน ถูกตอง หรือ ใหความเปนกันเอง 

ซึ่งขอหลังนี้เปนหนึ่งในคุณสมบัติของทั้ง Generation Y และ Z ที่ชอบความงาย ๆ  สบาย ๆ  ไมเปน

พิธีการ 

4.1 ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพบวา ตลาดซีรีสวายกำลังอยูในชวงที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งควบคูไป   

กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากันอยางไมหยุดยั้ง ทั้งนี้ทางผูทำวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง              

ในการพัฒนาตลาดซีรีสวายโดยจำแนกตาม Gen ดังตอไปน้ี 

 Gen Y กับความสัมพันธระหวางตลาดซีรีสวายและปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ไมวาจะเปน ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมทางการตลาด และ การใหบริการ

ของพนักงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขารับชมละครชุดซีรีสวายเปนอยางมาก ทั้งน้ีลักษณะของ

กลุ มนี ้สวนใหญคือ เปนกลุ มคนวัยทำงานเริ ่มตนจนถึงผูบริหารระดับกลางที ่เติบโตมาพรอมกับ
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เทคโนโลยี ชอบเขาสังคม ตัดสินใจบนขอมูล ชางเลือกและมีความรูทางการเงิน แนวทางที่จะสงเสริม

ใหคนกลุมน้ี เปนดังน้ี  

1) ดานลักษณะผลิตภัณฑซีรีสวายควรมีการจัดทำคอนเทนตทีน่าสนใจ มีความพิถีพิถันใน

การคัดเลือกตั้งแตโครงสรางของบทละคร นักแสดงนำ เพลงที่ใชประกอบ ตลอดจนการสรางความ

นาเช่ือถือของคายผูผลิตเอง  

2) ดานราคาและการสงเสริมทางการตลาดเน่ืองจากเปนกลุมที่มีกำลงัในการซื้อ คอนขางสูง

หากจัดทำคอนเทนตหรือกิจกรรมที่นาสนใจประกอบกับมีแพคเกจโปรโมชั่นที่คุมคาจะยินยอมที่จะ

ชำระคาใชจายสวนเพิ่มน้ีได เชน การเปนสมาชิกระดับ Platinum จะไดรับสิทธิพิเศษในการเขารวม

ทุกกิจกรรมของคายผูผลิตซีรีสแบบ Exclusive เปนตน  

3) ดานชองทางการจัดจำหนายเนนทั้งชองทางที่เปนดิจิทัลแพลตฟอรมควบคูไปกับฟรทีีวี 

(ออนไลนและออฟไลน) 

4) ดานการบริการของพนักงานนอกจากพื้นฐานการบริการที่ตองใหการบริการดวยความ

สุภาพ ใหขอมูลที ่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว การเพิ่มความรูสึกที่ทำใหมีความเปนกันเองจะเปน              

การสรางความสัมพันธอันดีใหกับองคการและผูบริโภคกลุมน้ีได 

 Gen Z กับความสัมพันธระหวางตลาดซีรีสวายและปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ไมวาจะเปน ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมทางการตลาด และการใหบริการ

ของพนักงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขารับชมละครชุดซีรีสวายเปนอยางมากซึ่งโดยภาพรวม

คลายคลึงกับ Gen Y เปนกลุมคนที่เกิดมาพรอม Digital และ Social Media ใชเวลาอยูกับหนาจอ

มากกวาการทำกิจกรรมกลางแจง แนวทางการสงเสริมใหคนกลุมน้ี เปนดังน้ี 

1) ดานลักษณะผลิตภัณฑซีรีสวายนอกเหนือจากการจัดทำคอนเทนตที่นาสนใจ มีความ

พิถีพิถันต้ังแตโครงสรางของบทละคร เพลงที่ใชประกอบซีรีส การคัดเลือกนักแสดงอาจไมใชนักแสดง

ทั ่วไปแตเปน Influencer ที ่ใหความรู ส ึกเขาถึงไดงาย นาเชื ่อถือจะทำใหเพิ ่มผู ติดตามมากข้ึน 

นอกจากนี้แลว ควรคำนึงถึงเรื่องความรุนแรงของเนื้อหาที่จะนำเสนอ มีคำแนะนำหรือชี้แจงใหเกิด

ความเขาใจ ทั้งนี้เพราะคนกลุมนี้สวนใหญยังเปนผู เยาวที่ยังขาดประสบการณในการเรียนรู หรือ           

การแยกแยะเรื่องจริง เรื่องในอุดมคติ ซึ่งการใหคำแนะนำหรือผลิตเนื้อหาอยางเหมาะสม ปองกัน            

ไมกอใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเชิงลบ ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของหนวย     

ธุรกิจน้ัน ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณที่ดีขององคกรดวย 

2) ดานราคาและการสงเสร ิมทางการตลาด เนื ่องจากกลุ มนี ้เปนกลุ มเปาหมายทาง 

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการใชจายของครอบครัว แมคนสวนใหญในกลุมนี้จะเปนกลุมที่ไมมีรายได

เนื่องจากอยูในวัยศึกษาเลาเรียนแตจะมีผูปกครองเปนผูสนับสนุนคาใชจายดังกลาวแทน ดังน้ัน             

การจัดทำโปรโมชันที่คุมคา สรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองจะชวยใหงายตอการตัดสินใจในการ

เลือกซื้อสินคาและบริการน้ัน รวมถึงอาจจัดโปรโมช่ันที่สามารถกำหนดไดดวยตัวลูกคาเองจะชวยให

ลูกคารูสึกเปนอิสระตามลักษณะพื้นฐานของคน Gen Z อาจจะเปนตัวกระตุนที่ชวยในการใชจายให
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มากข้ึนได ในการสงเสริมทางการตลาด ควรจัดทำกิจกรรมตางๆของทางองคการหากไดใหคนกลุมน้ี

เขามามีสวนรวมในการสรางสรรคจะสรางความสัมพันธอันดีไดดวย เชน การทำกิจกรรม Fan Meeting 

หรือคอนเสิรต 

3) ดานชองทางการจัดจำหนายควรเนนไปที่ดิจิทัลแพลตฟอรมเปนหลัก เนนการตอบโต

แบบทันทีผานระบบออนไลน การจัดทำกิจกรรมตางๆในการสงเสริมทางการตลาดควรมีการปรับ

รูปแบบเปนออนไลนใหมากขึ้น อยางเชน ทุกขอความของผูเขารวมกิจกรรมจะปรากฎใหเห็นบน

หนาจอกลางเห็นโดยทั่วกัน หรือ สงตรงถึงบรรดาศิลปนที่ชื่นชอบอยางเรียลไทม เปนตน ทั้งนี้เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมและการยอมรับตัวตนของคนกลุมน้ี  

4) สำหรับดานการบริการของพนักงานจะมีความตองการพื้นฐานไมแตกตางจาก Gen Y ที่

ตองการไดรับบริการดวยความสุภาพ ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว แตหากเพิ่มความเปนกันเอง 

จะทำใหรูสึกถึงความเปนเพื่อนพูดคุยกันไดงายและไววางใจกันได  

อยางไรก็ตามผูบริโภคกลุมน้ีสวนใหญยังไมบรรลนิุติภาวะ ถือวาเปนผูเยาว ดังน้ันไมวาจะเปน

การผลิตหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับซีรีสวายใดๆ ควรคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสม ผลกระทบที่อาจจะ

เกิดความรุนแรงขึ้นจากการลอกเลียนแบบ ควรมีการใหคำแนะนำและทำความเขาใจสอดแทรกไป             

ในทุกกิจกรรมดวย 

4.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม นอกจากการตอบ

แบบสอบถาม เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต เปนตน เพื่อใหผูวิจัยไดรับขอมูลที่ถูกตองและ

ครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการศึกษามากที่สุด 

2) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะผูบริโภคกลุม Gen-Y และ Gen-Z ควรขยาย

ขอบเขตการศึกษาไปยัง Generation อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะศึกษาปจจัยที่ทำใหตลาดซีรีสวายเปน 

Mass Market มากข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื ่องการยอมรับบทบาทของ LGBTQ ผานแงมุม             

การรับชมซีรีส 
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การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภายใตยุทธศาสตรการทองเท่ียว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาด 

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

สุวัฒน มวงศิร 0ิ

* 

  

   บทคัดยอ 
 

จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ แบงพื้นที่การปกครองเปน             

3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง บางคนที และอัมพวา เปนแหลงการทองเที่ยวเชิงวิถีและวัฒนธรรม           

ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญเปนคนในประเทศ เมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในชวงปลายป 2562 รัฐบาลประกาศหามการเดินทางในราชอาณาจักร(lock down) ซึ่งสงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอธุรกิจการทองเที่ยวตอเนื่องถึงธุรกิจโรงแรมที่พัก อยางไรก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคม 

2563 มีการประกาศยกเลิกการหามเดินทาง ประกอบกับมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ผูวิจัยในฐานะที่ทำงานใกลชิดกับจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนเมืองที่มีเสนหดานการทองเที่ยวเชิงวิถี

และวัฒนธรรม จึงสนใจที่ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม

ภายใตยุทธศาสตรการทองเที ่ยว หลังการฟ นตัวจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019              

(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 2) ศึกษา

ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต

ยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 และ 3) เปรียบเทียบการจัดการเชิง 

กลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในอำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : suwat.mua@stu.nida.ac.th 
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสำรวจและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน                 

การเก็บขอมูลจากเจาของธุรกิจโฮมสเตยจังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตอำเภอตางกัน เพื่อใหไดขอมูลที่

เที่ยงตรงที่สุด ผลการศึกษาพบวา 1) การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประกอบดวย 6 ดาน ดังน้ี 1. ดานการลดรายจายและเพิ่มสภาพคลอง พบวา เจาของธุรกิจไมเห็นดวย

อยางย่ิง กับกลยุทธดานน้ีโดยเฉพาะกับการเขารวมโครงการคืนสภาพคลองใหผูประกอบการ 2. ดาน

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจการบริหารการมีคุณภาพและมาตรฐาน พบวา เจาของธุรกิจเห็น

ดวยอยางยิ่ง กับการสรางความมั่นดานความปลอดภัย สุขอนามัย 3. ดานการสงเสริมและสนบัสนุน

การพัฒนาการทองเที่ยว พบวา เห็นดวยอยางยิ่งกับการพัฒนา สงเสริม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ            

ฐานราก 4. ดานการเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการทุนสงัคม พบวาเห็นดวยอยางย่ิง กับการมีสวนรวม กับ

การทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 5. ดานการสรางมาตรการจูงใจ พบวาไมเห็นดวยกับ

การจัดการเชิงกลยุทธดานน้ี 6. ดานการสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัย ดานการทองเที่ยวและ

ถูกสุขอนามัย พบวาเห็นดวยอยางย่ิงตอกลยุทธน้ี  2) ความคิดเห็นของเจาของธุรกิจที่มีตอการจัดการ 

พบวาพื้นที่ของธุรกิจการที่แตกตางกัน สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธที่ตางกัน 3) 

เจาของธุรกิจมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคการจัดการ พบวา 1. นโยบายภาพรัฐไมครอบคลุม

ถึงโฮมสเตย 2. นักทองเที่ยวยังคงลดลงมาก แมวาจะไมพบการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ใน

ประเทศแลว 

 

คำสำคัญ: การจัดการเชิงกลยุทธ ธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 

1. บทนำ 
 

ความสำคัญของปญหา 

 จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมมีช่ือวา “เมืองแมกลอง” เปนจงัหวัดทีมีขนาดเลก็ที่สดุของประเทศ 

แบงพื้นที่การปกครองเปน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง บางคนที และอัมพวา ดวย               ความ

เกาแก และมีการอนุรักษธรรมชาติรวมถึงศิลปะวัฒนธรรม ทำใหจังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัด

หนึ่งที่มีนักทองเที่ยวไปเยี่ยมเยือนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่สนใจการทองเที่ยวเชิงวิถีและ

วัฒนธรรม ทั้งนี ้อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวของประเทศไทยไดขยายตัวอยางตอเนื ่อง และนำ

คุณประโยชนทางเศรษฐกิจมาสู ประเทศไดอยางมหาศาล เกิดการจางงานและสรางรายไดใหกับ

ประชาชนอยางกวางขวางทั้งในภาคธุรกิจ และการบริการตาง ๆ เชน ธุรกิจการขนสง ธุรกิจการนำเที่ยว 

รานอาหาร สินคาที่ระลึก เปนตน (https://th.wikipedia.org) 
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 แหลงที่ทองเที่ยวในระดับจังหวัด หรือระดับชุมชนที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานยังไมครอบคลุมทุกพื ้นที่ และยังสามารถพัฒนาตอไปใหเปน 

แหลงทองเที ่ยวเชื ่อมโยงกับแหลงทองเที ่ยวอื ่น หรือแหลงทองเที ่ยวในอนาคตได สำนักงาน                  

การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแล

รับผิดชอบและพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน พิจารณาแลววา แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

เชน อุทยานประวัติศาสตร รัชกาลที่ 2 โบราณสถาน วัด ตลาดน้ำชุมชน เปนตน สถานที่ดังกลาว           

เปนแหลงทองเที่ยวที ่มีศักยภาพ มีนักทองเที ่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาเยี่ยมชม           

อยางตอเนื่องจำนวนมาก จากขอมูลสถิติจำนวนนักทองเที่ยวและการใชจายเงินของนักทองเที่ยว               

ในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557-2558 พบวาผูมาเยี่ยมเยือน ในป 2558 มี 1,498,471 ราย             

เพิ่มจากป 2557 ที่มี 1,288,422 ราย เพิ่มข้ึนรอยละ 16.30 จำนวนดังกลาวแบงเปนผูมาเย่ียมเยือน    

ที่เพิ ่มขึ ้นรอยละ 16.27 และชาวตางชาติที ่เพิ ่มขึ ้นรอยละ 17.40 นักทองเที ่ยวในป 2558 มี             

582,352 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มี 507,026 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 14.86 โดยจำนวนดังกลาว

แบงเปนนักทองเที่ยวไทยที่เพิ่มข้ึนรอย 14.84 และชาวตางชาติที่เพิ่มข้ึน รอยละ 16.86 เมื่อพิจารณา

ถึงคาใชจายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) พบวา ในป 2558 อยูที่  996.08 เพิ่มข้ึนจากป 2557 ที่มี  887.80 

เพิ่มขึ้นรอยละ 246.85 จำนวนดังกลาวเกิดจากชาวไทยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 24.74 และชาวตางชาติที่ 

22.51 (สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2559)  

 ในชวงปลายป 2562 เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus  Disease 

2019: COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทุกประเทศทั่วโลก ไมเวนแมแต             

ในประเทศไทย และจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ขึ ้นชื ่อวาเปนเมื ่อทองเที ่ยวเชิงวิถีและวัฒนธรรม  

เน่ืองจากการใชมาตรการจำกัดการเดินทาง (Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ 

โดยตลอดเดือนเมษายน 2563 ไมมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศไทย ซึ่งเปนผล          

จากการประกาศ พรก. สถนการณฉุกเฉินในชวงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ใหปดดานตรวจคนเขาเมือง

ทั่วประเทศ และทำการ lock down ประเทศ พรอมกับการประกาศของสำนักงานการบินพลเรอืน

แหงประเทศไทย (กพท.) ที่หามอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) 

วันที่ 3 เมษายน 2563 และขยายระยะเวลาอีกในฉบับที่ 4 และที ่5 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อีก

ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางในประเทศ จำนวน 0.09 ลานคน/ครั้ง หดตัวรอยละ 99.32 ทำให

แหลงทองเที่ยวและโรงแรมสวนใหญปดบริการช่ัวคราว(สำนักงานตรวจคนเขาเมือง, 2563)  

 ในชวงเดือนตนเดือนกรกฎาคม 2563 ประเทศไทยไมพบผูปวยที่มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 

2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ติดตอกันเปนระยะเวลาหนึ่ง ทำใหมีการอนุญาต

ใหสามารถเดินทางภายในประเทศไดเปนปกติ  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดตาง ๆ  จึงเริ่ม เปด

ใหบริการอีกครั้ง เพื่อเปดใหบริการนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้งน้ีการเปดใหบริการในครั้งน้ี จำเปนตองมี

มาตรการตาง ๆ จากภาครัฐ วาจะเปนมาตรการการดูแลสุขภาวะ หรือแมแตกรอบนโยบายใน             
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การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม การใชเครื่องมือทางการเงินการคลังการรักษาความสามารถในการผลิต

และหวงโซอุปทานทางเศรษฐกิจ  การใชเทคโนโลยีและการคาดิจิทัลมากขึ้น สรางเสริมสวัสดิการ                

ทางสังคมใหเขมแข็งและเขาถึงไดสำหรับทุกคน 

ในสังคมโดยเฉพาะกลุมคนที่เปราะบาง โดย กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา (2563)   

ไดกลาวถึง แนวทางการกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ทั้งการเดินทางในประเทศและนักเดินตางประเทศ 

ในระยะหลังจากสถานการณคลี่คลาย มีความจำเปนตองดำเนินการ ดังน้ี (1) ลดรายจายและเพิ่ม

สภาพคลองใหผูประกอบการ 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ระดับชาติ เพื ่อสะทอนถึงความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสู ชุมชนทองถ่ิน               

4) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสงัคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน เพื่อสรางความเช่ือมั่น

ใหแกนักทองเที่ยว 5) การสรางมาตรการจูงใจเพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยวในประเทศ 6) สราง

ความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

 ผู วิจ ัยสนใจศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม            

ภายใตยุทธศาสตรการทองเที ่ยว หลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน่ืองจากจังหวัด

สมุทรสงคราม มีการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวิถีและวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเช่ือมโยงกับ

แหลงทองเที่ยวอื่น ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

หลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเปาหมายเพื่อคนหาการจัดการชิงกลยุทธใน            

การสงเสริมการทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยางสมดุลดวยการจัดการ

อยางเปนระบบและการบริหารทรัพยากรทีเ่กี่ยวของเพื่อกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงข้ึน

ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต

ยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัด

สมุทรสงครามภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

2.3 เพื่อเปรยีบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย  ในอำเภอเมือง อำเภออัมพวา 

และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงครามที่อยู             

ในพื้นที่ตางกัน มีการจัดการเชิงกลยุทธหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 

 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร             

การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนด

ขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

ดานเนื้อหา 

 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร               

การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

ใชการสำรวจโดยใชแบบสอบถามการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ Home Stay ในเขตพื้นที่อำเภอ

เมือง อัมพวา และบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส             

โคโรนา 2019 ภายใตกรอบแนวทางการกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ของกองเศรษฐกิจการทองเที่ยว

และกฬีา (2563) 

ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน 

 ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Home Stay) ในเขตอำเภอเมือง อัมพวา และบางคนท ี

ตัวแปรตาม 

  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร

การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือกลุมธุรกิจการทองเที่ยว Home Stay ในจังหวัดสมุทรสงคราม (ขอมูลกรมสรรพากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวนทั้งหมด 105 แหง 

 กลุมตัวอยาง คือ กลุมธุรกิจโฮมสเตย (Home Stay) ในจงัหวัดสมุทรสงคราม  โดยใชการสุม 

กลุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifies Random Sampling) และการสุ มกลุมตัวอยางแบบงาย 

(Random Sampling) จาก 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อัมพวา และบางคนทีพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

จำนวนทั้งสิ้น 105 แหง ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการกำหนดเกณฑของประชากรเปน

หลักรอย ใชกลุมตัวอยางอยางนอย 25%  ดังน้ี 
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ตารางที่ 1: ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชการกำหนดเกณฑของประชากรเปนหลักรอย ใชกลุมตัวอยาง

อยางนอย 25% 

เขตอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ประชากร กลุมตัวอยาง(25%) จำนวนกลุมท่ีเก็บจริง 

อำเภอเมือง 48 12 10 

อำเภออัมพวา 53 13 30 

อำเภอบางคนที 4 1 10 

รวม 105 26 50 
 

เมื่อไดจำนวนกลุมตัวอยางตามที่ไดกลาวไวขางตนแลว ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจริงโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Random Sampling) จำนวน 50 ตัวอยาง โดย

จำแนกตามเขตอำเภอ 

เคร่ืองมือวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี ้จ ัดเก็บขอมูลจากเจาของกลุ มธุรกิจโฮมสเตย (Home Stay) ในจังหวัด

สมุทรสงคราม จาก 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อัมพวา และบางคนท ีรวมทั้งสิ้น 50 คน โดยผูวิจัย

เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางมีสวนในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดโดยกลุมตัวอยางจะตอบคำถาม           

ในแบบสอบถามเกี ่ยวกับขอมูลสวนตัว และตอบแบบสอบถามรวมทั้งกากบาทหัวขอที ่ตรงกับ

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ผูวิจัยไดขอรับคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาผูดูแล

งานวิจัยเรื ่องน้ี เพื ่อใหความเห็นและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความนาเชื ่อถือ และนำ

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือ

เหมือนกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 แหง แลวนำแบบสอบถามฉบับดังกลาว

วิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  

Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง ใชเก็บ

ขอมูลไดจริงโดยออกแบบจากแผนยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ.2561-2564 กระทรวง

ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามและแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561-2565 สถานการณ

ดานการทองเที่ยว แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 แนวคิด

เกี่ยวกับการทองเที่ยวธุรกิจโรงแรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจัดทำแบบสอบถามเปน มาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ (Rating  Scale) (4 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 3 หมายถึง เห็นดวย 2 หมายถึง  

ไมเห็นดวย 1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางย่ิง) แบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบสามารถเลือกตอบ

ไดตามรายการ (Check – list) จำนวน 6 ขอ 

 ตอนท่ี 2 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร

การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนแบบสอบถามที่ให
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แสดงความคิดเห็นตามระดับความคิดเห็น 4 ระดับ เกณฑการใหคะแนนตามาตรสวนประมาณ                 

4 ระดับ (Rating Scale)  

 ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรค ของการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัด

สมุทรสงคราม เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ผู วิจ ัยขอหนังสือจากสาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจโฮมสเตย ในอำเภอเมือง 

อัมพวา บางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

2) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากธุรกิจโฮมสเตย 

ในอำเภอเมือง อัมพวา บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนประชากรกลุมเปาหมาย ที่จะศึกษา 

โดยนำแบบสอบถามไปใหโดยตรงดวยตนเอง จำนวน 50 ชุด พรอมทั ้งชี ้แจงรายละเอียด และแจง

วัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถาม โดยใหโอกาสผูตอบแบบสอบถามอยางอิสระ 

3) จำนวนแบบสอบถามจำนวน 50  ชุด โดยสามารถเก็บคืนไดดวยตนเอง จำนวน 50  ซึ่ง

ตรวจสอบความสมบูรณไดทั้งหมดจำนวน 50 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ประสบการณการทำธุรกจิโฮมส

เตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทของธุรกิจการทองเที่ยว จำนวนหองพัก และพื้นที่ของธุรกิจ สถิติที่

ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

2) วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที ่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส              

โคโรนา 2019 สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม โดยใชสถิติ One – way ANOVA สำหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร

อิสระที่มี 3 กลุม  

4) วิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคของการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ใชการวิเคราะหเน้ือหา 
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เกณฑการแปลผล 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หนา 162) 

  สูตรอันตรภาคช้ัน  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนช้ัน  

       = (4-1) / 4 

       = 0.75 

 คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 เห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง มีความเห็นดวยอยางย่ิงกับการจดัการเชิงกล

ยุทธของธุรกิจ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส               โค

โรนา 2019 อยางย่ิง 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 เห็นดวย หมายถึง มีความเห็นดวยกับการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 ไมเห็นดวย หมายถึง มีความเห็นไมเห็นดวยกับการจัดการเชิงกลยุทธ

ของธุรกิจ ในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง มีความเห็นวา ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับ                    

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ ในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของ             

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ผูประกอบการธุรกิจ                  

Home Stay ในเขตอำเภอ 

1) เมือง  

2) อัมพวา 

3) บางคนที 

 

 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย 

ภายใตยุทธศาสตรการทองเท่ียว หลังการแพรระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

1) ลดรายจายและเพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการ  

2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวให

มีคุณภาพและมาตรฐาน  

3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

4) เพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม 

และส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน  

5) การสรางมาตรการจูงใจเพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยว

ในประเทศ   

6) สรางความเช่ือม่ันดานความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต

ยุทธศาสตรการทองเที ่ยว หลังการฟ นตัวจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู ตอบ

แบบสอบถามเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 52 มากกวาเพศหญิง ที่มีจำนวน 24 คน                 

คิดเปนรอยละ 48 มีอายุระหวาง 41-50 ป มากที ่ส ุด จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 48.0 มี

ประสบการณการทำงานระหวาง 5-10  ปขึ้นไป จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.0 สวนใหญเปน

ธุรกิจประเภทโฮมสเตย มากที่สุด 43 แหง คิดเปนรอยละ 86.0 หองพักจำนวน 1-10 หอง มีจำนวน

มากที ่ส ุด จำนวน 43 แหง คิดเปนรอยละ 86 และพื้นที ่ของธุรกิจอยูที ่อำเภออัมพวามากที่สุด                

จำนวน 30 แหง คิดเปนรอยละ 60 สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1) การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร

การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รายดาน พบวา ภาพรวม

เจาของธุรกิจ เห็นดวยตอการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ โดยเห็นดวยอยางยิ ่ง ดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการสรางความเชื่อมั่น

ดานความปลอดภัยดานการทองเที่ยว และถูกสุขอนามัย สวนดานการลดรายจายและเพิ่มสภาพคลอง

ใหผูประกอบการ แตไมเห็นดวยอยางย่ิงตอการจัดการเชิงกลยุทธการทองเที่ยวดังกลาว 

2) การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร             

การทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวา 

2.1 ดานการลดรายจายและเพิ ่มสภาพคลองใหผู ประกอบการ พบวา ภาพรวม

เจาของธุรกิจ ไมเห็นดวยอยางยิ่งตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการลดรายจายและเพิ่มสภาพคลอง             

ใหผูประกอบการ ทั้งน้ีเจาของธุรกิจโรงแรม “ไมเห็นดวยอยางย่ิง” กับการเขารวมโครงการคืนสภาพ

คลองใหแกผูประกอบการในประเทศ (เชน ขอกูเงินจากธนาคารเพิ่ม) การเขารวมโครงการสินเช่ือเพื่อ

สงเสริมการจางงานของประกันสังคม ตามลำดับ 

2.2 ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจ เห็นดวย ตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการพัฒนาแหลง

ทองเที ่ยวและธุรกิจบริการ การทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  โดย เห็นดวยอยางยิ่งกับ                

การสรางความเชื่อมั่น ดานความปลอดภัย  ดานสุขอนามัยตามมาตรฐานความปลอดภัยดานการ

ทองเที่ยว (SHA) เชนการตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนประวัติ สวมหนากากอนามัย เปนตน การพัฒนา

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือ ทางการตลาด (เชน การมีทำ web, facebook)  และการปรับตัวสูยุค 

New Normal เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระยะยาว เชน การปรับปรุงความสะอาด /การปรบั

ภูมิทัศน ตามลำดับ 
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2.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว พบวา ภาพรวมเจาของ

ธุรกิจเห็นดวยตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว โดย 

“เห็นดวยอยางยิ ่ง” กับการพัฒนาและสงเสริมเพื ่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก      (ชวยให

นักทองเที่ยวซื้อสินคาและบริการอื่น เชน ลองเรือ)  

2.4 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ที่ยั ่งยืน พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจเห ็นดวยอยางยิ ่งตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยเจาของธุรกิจการ

ทองเที่ยวมีความคิดเห็น “เห็นดวยอยางย่ิง” ทุกขอ โดยเรียงลำดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี ทาน

เห็นดวยกับการมีสวนรวมกับการทองเที ่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม การชวยรักษา

ธรรมชาติที่ฟนตัวดีขึ้นจากชวงโควิด-19 และการลดการพึ่งพิงจากตลาดใดตลาดหนึ่ง/จากผูอื่น เชน 

ทานทำอาหารใหนักทองเที่ยวเอง   

2.5 ดานการสรางมาตรการจูงใจเพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยวในประเทศ พบวา 

ภาพรวมเจาของธุรกิจไมเห็นดวยตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการสรางมาตรการจูงใจเพื่อกระตุน

ตลาดการทองเที่ยวในประเทศ โดยเจาของธุรกิจการทองเที่ยว มีความคิดเห็น “ไมเห็นดวย” ทุกขอ 

ยกเวนการลดคาธรรมเนียมของการใหบริการ  (ลดราคา) ที่เจาของธุรกิจการทองเที่ยว “เห็นดวย” 

2.6 ดานการสรางความเชื ่อมั ่นดานความปลอดภัย ดานการทองเที ่ยว และถูก

สุขอนามัย พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจ เห็นดวยอยางยิ่ง ตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสราง

ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยดานการทองเที่ยว และถูกสุขอนามัย โดยเจาของธุรกิจสวนใหญ              

มีความคิดเห็น “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเรียงลำดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี การจัดใหมทีี่ลางมือ 

การทำความสะอาดพื้นใหถี่ขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีสัมผัสรวมกันบอย ๆ เชนมือจับประตู และการสวม

หนากากอนามัยตลอดเวลาขณะใหบริการ  

3. ความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ ที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตยใน              

จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที ่ยว หลังการฟ นตัวจากการแพรระบาดของ              

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามพื้นที่ของธุรกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาพื้นที่ของธุรกิจที่แตกตางกัน 

สงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ ที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน  

4. เจาของธุรกิจโฮมสเตย มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคการจัดการเชิงกลยุทธของ

ธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี 1) นโยบายของภาครัฐไมสามารถเขาถึงโฮมสเตยได 2) จำนวน

นักทองเที่ยวลดลงแมไมมีการระบาดในประเทศแลว   
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7. อภิปรายผล 
 

7.1 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตยุทธศาสตร               

การทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  พบวา 

7.1.1 ดานการลดรายจายและเพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการ พบวา ภาพรวม

เจาของธุรกิจ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการลดรายจายและเพิ่มสภาพคลอง 

ใหผูประกอบการ  

7.1.2 ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน  พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจ เห็นดวย ตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและธุรกิจบริการ การทองเที่ยวใหมีคุณภาพและ 

7.1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที ่ยว พบวา ภาพรวม

เจาของธุรกิจเห็นดวยตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว  

7.1.4 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่

ยั ่งยืน พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจเห็นดวยอยางยิ ่งตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 

7.1.5 ดานการสรางมาตรการจูงใจเพื ่อกระตุนตลาดการทองเที ่ยวในประเทศ 

พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจไมเห็นดวยตอการจัดการเชิงกลยุทธดานการสรางมาตรการจูงใจเพื่อ

กระตุนตลาดการทองเที่ยวในประเทศ 

7.1.6 ดานการสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย ดานการทองเที่ยว และถูก

สุขอนามัย พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจ เห็นดวยอยางยิ่ง ตอการจัดการเชิงกลยุทธ ดานการสราง

ความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยดานการทองเที่ยว และถูกสุขอนามัย  

7.2 ความคิดเห็นของเจาของธุรกิจโฮมสเตย พบวาพื้นที่ของธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล              

ตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน  

7.3 เจาของธุรกิจ มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ

โฮมสเตย ดังน้ี 1) นโยบายของภาครัฐไมสามารถเขาถึงโฮมสเตยขนาดเล็กได 2) นักทองเที่ยวมีจำนวน

ลดลง แมวาไมมีการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศแลว 

จากผลการศึกษาขางตน สอดคลองกับ ดร.อริสรา เสยานนท และผู ชวยศาสตราจารย

ไพรินทร สมภาพสกุล (2553) ไดวิจัยเรื่องการสรางมูลคาการทองเทีย่วอยางย่ังยืนของธุรกิจโฮมสเตย: 

กรณีศึกษาโฮมสเตยบริเวณตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษา             

ความตองการที่เกี่ยวกับโฮมสเตยและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดโฮมสเตยที่

บร ิเวณตลาดน้ำอัมพวา และนำเสนอแนวทางปฏิบัติธ ุรกิจโฮมสเตยและสรางองคความรู ให

ผู ประกอบการภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยสรุปวาความตองการที่เกี่ยวกับ           

โฮมสเตยของนักทองเที่ยวสงผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมาก    
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ซึ่งความตองการของนักทองเที่ยว 5 ระดับแรกคือ 1 นักทองเที่ยวมีความตองการในเรื่องของการ

ตอนรับที่เต็มใจ 2 มนุษยสัมพันธที ่ดี 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4 ความเปนกันเอง

เอื้อเฟอ 5 ทัศนียภาพรอบขางโฮมสเตย ผลการสัมภาษณผูประกอบการพบวา การประกอบธุรกิจ

โฮมสเตยกลายเปนรายไดหลักของคนในทองถิ ่น ภาครัฐขาดระบบการบริหารงานที ่ดีและไมมี               

การจำกัดจำนวนผูประกอบการในแตละพื้นที่ สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ วัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและความเปนอยูด้ังเดิมของคนในทองถ่ิน รวมทั้งสอดคลองกับ วชิรพงศ ณ ระนอง (2560) ที่

ไดศึกษาแผนธุรกิจที ่พัก เชอวาล บูทิคอินน เพื ่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที ่นักทองเที ่ยวให

ความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ Cheval Boutique Inn พบวา จุดแข็งของธุรกิจคือทำเล   

ของโรงแรมเปนจุดเดน 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

8.1.1 นโยบายควรมีความเฉพาะเจาะจง กับธุรกิจการทองเที่ยวขนาดเล็ก เชน 

โฮมสเตย 

8.1.2 ควรมีการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน 

8.1.3 ภาครัฐควรสรางภาพลักษณเรื่องสุขอนามัยและเขาไปดูแลเพื ่อใหเกิด

มาตรฐานความปลอดภัย สรางความมั่นใจของนักทองเที่ยว ที่เขามาพัก 

8.2 ขอเสนอแนะในการทำงานวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการทำธุรกิจโฮมสเตย หลังการฟนตัว

จากการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

8.2.2 ควรศึกษาเรื่องการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของธุรกิจโฮมสเตย ภายหลัง

การฟนตัวจากการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
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 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานของแรงงานกอสรางไทย 

ในจังหวัดระยอง กรณีศึกษา โครงการกอสรางโรงไฟฟา  

เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง 
 

 
หรรษา ตันทิกุล 0

* 

  

   บทคัดยอ 

 
การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานของแรงงานกอสรางไทยในจังหวัดระยอง กรณีศึกษา โครงการ

กอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะ

แรงงานกอสรางและศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา 

เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบวิจัยแบบผสม (Mix Method) คือการใช

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 10 คน 

และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยมีผูตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 248 คน 

 การศึกษาเชิงปริมาณ พบวา รูปแบบพัฒนาทักษะแรงงานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 

เมื่อพิจารณาผลวิเคราะหแตละดานพบวา ดานความตองการพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานของตนเอง 

มีความเห็นดวยมากที ่สุด (รอยละ 92.1) รองลงมา คือ ดานทัศนคติในการทำงาน (รอยละ 86.1)   

ดานการสงเสริมจากนโยบายรัฐ (รอยละ 81.5) ดานการสนับสนุนจากนายจางหรือบริษัท (รอยละ 

79.2) และ ดานการสงเสริมจากองคการพัฒนาวิชาชีพ (รอยละ 73.6) ตามลำดับ และผลจาก               

การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางในรูปแบบตางๆ นั ้น ทำใหเกิดผลลัพธในดานความมั่นคง           

ในอาชีพมีความเห็นดวยมากที่สุด (รอยละ 91.9) รองลงมา คือ ดานการเลื่อนตำแหนง/ความกาวหนา

ในอาชีพการทำงาน (รอยละ 88.7) ดานความมั่นคงในอาชีพ (รอยละ 82.3) ตามลำดับ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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 สวนผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดานแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานกอสราง พบวา มี 6 ดาน 

ไดแก 1) ความตองการในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสราง คือ การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง          

แตละสาขา การพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ การพัฒนาทักษะดานความปลอดภัยใน          

การทำงาน การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร 2) แนวทางการสรางแรงจูงใจใหพนักงานเกิด            

การพัฒนาทักษะฝมืออาชีพกอสราง คือ เปนเรื ่องคาตอบแทน/รายได และความกาวหนาใน             

การประกอบอาชีพ 3) แนวทางของบริษัทในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสราง คือ การอบรม

พนักงานกอนเขาทำงานในบริษัททุกคนทุกระดับ 4) เปาหมายที ่ตองการของการพัฒนาทักษะ             

ฝมือแรงงานกอสราง คือ การเพิ่มความรูความชำนาญงานแกพนักงานเพื่อใหเกิดกระบวนการทำงานที่

มีประสิทธิภาพรวมถึงการประหยัดตนทุนคาใชจายในการทำงานดวย 5) นโยบายรัฐบาลและ

มาตรการภาครัฐสามารถชวยพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสราง คือ การสนับสนุนการฝกทักษะ

วิชาชีพแกแรงงานกอสรางนั้นเปนทักษะดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และ 6) ปญหาอุปสรรคตอ

การพัฒนาทักษะแรงงานกอสราง คือ หลักสูตรฝกอบรมที่ไมครอบคลุมทั่วถึงในทุกสาขางานและทุก

ระดับ และความไมกระตือรอืรนในการสรางความกาวหนาในอาชีพโดยการเขาอบรมฝกทักษะอาชีพ

ของแรงงานเอง 

 

คำสำคัญ: การพัฒนา ทักษะฝมือแรงงาน แรงงานกอสราง จังหวัดระยอง โรงไฟฟา 
 

1. ท่ีมาและความสำคัญของปญหา 
 

 ในสถานการณโลกปจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีเขามาทำงานดานการกอสรางแทนที่แรงงาน

มนุษยมากยิ่งขึ้น ถือเปนเรื่องที่ดีและคุมคาสำหรับนายจางที่อาจจะชวยลดตนทุนการจางงานและ

คาใชจายอื่น ๆ ลงไปไดเพราะสงผลตอกำไรที่จะไดรับเพิ่มมากขึ้นดวย หากแตการทำหนาที่ของ

หุนยนตหรือเทคโนโลยีเหลาน้ียังไมครอบคลุมในทุกมิติการทำงานกอสรางทั้งหมด งานหลายตำแหนง

ยังจำเปนตองใชแรงงานมนุษยเปนตัวควบคุม ขับเคลื่อน และดำเนินการ เพื่อใหงานนั้นแลวเสร็จ 

ลุลวงไปได แตการที่เทคโนโลยีเขามาอิทธิพลในการทำงานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการจางแรงงานเพื่อ

ทำงานกอสรางมีจำนวนที่ลดลง ซึ ่งในอดีตอาจจะมีการจางทั ้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว 

(แรงงานจากประเทศเพื ่อนบาน ไดแก เมียนมา กัมพูชา และ ลาว) ซึ ่งบางสวนเปนแรงงานผิด

กฎหมายดวยการหลบหนีเขาเมืองเพื่อมาทำงานในประเทศไทย  

 หลังจากที ่รัฐบาลมีการจัดระเบียบแรงงานตางดาวใหม เมื ่อ พ.ศ. 2561 ทำใหแรงงาน               

ตางดาวจำนวนหนึ่งตองถูกผลักดันกลับประเทศภูมิลำเนาไป (สำนักบริหารแรงงานตางดาว, 2563) 

อีกทั ้งยังชวงระยะที ่ผ านมาเกิดเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019             

(COVID-19) ในประเทศไทย ทำใหรัฐบาลประกาศใช พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน ซึ ่งมีมาตรการบังคับใหสถานประกอบการณหลายแหง                
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ที่มีพนักงานทำงานรวมกันจำนวนมากหยุดการดำเนินงานชั่วคราว สงผลหลายบริษัทไมสามารถ                

รับงานได และหลายบริษัทไมสามารถแบกรับคาใชจายที่มากขึ้นโดยไมสัมพันธกับรายไดที่หายไปได 

จึงทำใหเกิดการปดกิจการ และสั ่งปลดพนักงานจำนวนมากทำใหแรงงานตางดาวในพื ้นที ่ตางก็             

ทยอยเดินทางกลับประเทศของตนไปอีก (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 

2563) ซึ่งจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหเกิดการขาดแคลนแรงงานกอสรางในหลายพื้นที่ของประเทศ 

และรวมถึงจังหวัดระยองที ่เปนพื ้นที่ที ่ขับเคลื่อนดวยระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศ                   

ซึ่งมีการเกิดขึ้นของโรงงานจำนวนมากในแตละป ทำใหนายจางหรือบริษัทรับเหมากอสรางตางมี 

ความกังวลเรื่องจำนวนแรงงานที่อาจจะไมเพียงพอ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพในการทำงานของแรงงาน

เหลาน้ี  

 อยางไรก็ดี แมวาจะเกิดการขาดแคลนแรงงานกอสรางเนื่องจากสถานการณที ่ไมปกติ                

ทางสังคมในหลายมิติ แตการดำเนินงานธุรกิจกอสรางในพื้นที่จังหวัดระยองยังจำเปนตองดำเนินตอไป 

โดยใชแรงงานที่มีอยู แตกลุมนายจางหรือบริษัทตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดข้ึน               

ในปจจุบัน เพราะปจจัยตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงไป คือ จำนวนแรงงานมีจำนวนนอยลงแตปริมาณ

งานมีจำนวนมากขึ้น และดวยกลุ มแรงงานที ่มีอยูเปนแรงงานคนไทยและสวนใหญเปนกลุ มที่มี              

ทักษะในการทำงานดีอยูแลว บางคนเปนหัวหนางานชางแผนกตางๆ และดวยอุปนิสัยแรงงานไทย              

ที่เปนคนเรียนรูงานไดเร็วและทำงานดี แตทำอยางไรจงึจะสามารถดึงความสามารถในสวนนั้นออก             

มาใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะกำลังคน             

ของประเทศ คือ Up-skill Re-skill เพื่อมุงสู New-skill ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา “ทำนอยแตได

มาก”  

 ดังนั้น ผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบที่จะสงผลใหแรงงานกอสรางคนไทยเหลาน้ี                        

เกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานภายใน คือ                          

การตระหนักรูในหนาที่เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงาน แนวคิดบุคคลในการทำงาน/ดานภายนอก 

คือ การสงเสริมจากองคการวิชาชีพ การสนับสนุนดวยรูปแบบตางๆ จากนายจางหรือบริษัท               

การสงเสริมจากนโยบายรัฐบาล รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานดวย 

นอกจากน้ีอาจจะมีแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายดานที่อาจเปนขอคนพบในการวิจัยในครั้งน้ี 
 

 

 

 

 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
    940  

2. วัตถุประสงคการวิจัยการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา 

เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง 

2.2 เพื ่อศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา             

เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง 
 

3. คำถามการวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ 

ราช เอ็นเนอรจี ระยอง คืออะไร 

3.2 แนวทางพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทยในในโครงการกอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ ราช 

เอ็นเนอรจี ระยอง คืออะไร 

 

4. อธิบายกรณีศึกษา (กรอบแนวคิดการวิจัย) 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีการกำหนดวัตถุประสงคการศึกษาคือ รูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงาน

กอสรางและแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงานกอสรางคนไทย ในโครงการกอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง ซึ่งมี             

การกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรดานบุคคลที่มี

ตัวช้ีวัดคือ เพศ ประสบการณในการเขาฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานกอสราง ประสบการณ

ในการประกอบอาชีพกอสราง ตำแหนงงาน คาตอบแทน อายุ การศึกษา และอื ่น ๆ  และสิ่งอื่น

ภายนอกที่เปนตัวสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการฝกฝนทักษะอาชีพใหดียิ่งขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดสำคัญ                 

2 ประเภท คือ 1) ประเภทการสงเสริมจากหนวยงาน ประกอบดวย องคกรพัฒนาวิชาชีพทั้งของ             

รัฐและเอกชน นายจาง/บริษัทตนสังกัด และนโยบายรัฐบาลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ  

2) ประเภทการสงเสริมจากตนเอง ประกอบดวย ทัศนคติของแรงงานที ่มีต ออาชีพที ่ทำและ                 

ความตองการในการพัฒนา ซึ่งจากแนวคิดการจายคาตอบแทน (ทายาท ศรีปลั่ง, 2546) ที่วาองคกร

สามารถจายคาตอบแทนแกพนักงานไดทั ้งในรูปแบบคาจางที ่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินก็ได                     

ซึ่งสิ่งเหลาน้ันจะสรางประโยชนและความพึงพอใจแกผูปฏิบัติงาน 
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 โดยตัวแปรอิสระขางตนนั ้นจะเปนแนวทางที ่สงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซึ่ง 

ผลลัพธหรือความคาดหวังหลังจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานนั้น จะประกอบไปดวย 3 ตัวแปร

สำคัญ คือ ดานคาจาง/คาตอบแทน ดานมีโอกาสในการเลื ่อนตำแหนง/ความกาวหนาในอาชีพ               

การทำงาน และดานความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งผลเหลาน้ีถือเปนความคาดหวังที่จะเกิดตามมาหลังจาก

ผานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานแลว โดยแนวคิดนี้เปนไปตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ 

มาสโลว (Maslow Hieachy of Need) ซึ ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดอธิบายวาบุคคลย อมมี              

ความตองการในชีวิตอยู เสมอและไมสิ ้นสุดซึ ่งเปนสิ ่งคาดหวังที ่จะไดมาครอบครองแมกระทั่ง              

ความคาดหวังจากการทำงานก็ตาม ไดแก ความตองการดานรางกาย ความปลอดภัย คือเรื่องคาจาง

คาตอบแทน ตอมาคือ ความตองการทางดานสังคมหรือความรักหรือการยอมรับ ความตองการมี

ช่ือเสียงมีฐานะเดนทางสังคม คือการไดเลื่อนตำแหนงงานที่สูงข้ึน และสุดทายคือ ความตองการที่จะ

ไดรับความสำเร็จตามความนึกคิด คือการมีความมั่นคงในอาชีพการงานนั่นเอง (เทพพนม เมืองแมน 

และสวิง สุวรรณ,2529) 
 

 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา : ผูวิจัย 

  

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ตำแหนงงาน 

 

ผลการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน

กอสราง 

- คาจาง/คาตอบแทนในการทำงาน 

- การเล่ือนตำแหนง/ความกาวหนาใน

อาชีพการทำงาน 

- ความม่ันคงในอาชีพ 

รูปแบบการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

1. การสงเสรอมจากองคกรพัฒนาวิชาชีพ 

2. การสนับสนุนจากนายจาง/บริษัท 

3. การสงเสริมจากนโยบายรัฐบาล 

4. ทัศนคติกตอการทำงาน 

5. ความตองการพัฒนาทักษะการทำงาน 
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นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานของแรงงานกอสรางคนไทยในโครงการกอสราง

โรงไฟฟา เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง ทางผูวิจัยและบริษัทรับเหมากอสรางยังมีความคาดหวัง 

ในขอมูลอื่น ๆ อาทิ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะชวยใหบริษัทสามารถกำหนดทิศทาง

ของการพัฒนาแรงงานเหลานี้เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไป

ตามทฤษฎีประส ิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิงานของ พ ี เตอร สน และพลาวแมน (Peterson & 

Plowman อางถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545) อีกทั้งยังชวยใหบริษัทเกิดความคุมคาในการจางงาน

บุคคลเหลาน้ีดวย ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่วาองคกรควรแสวงหา

แนวทางเพื ่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการทำงานแกพนักงานเพื ่อประโยชนของพนักงานและ              

บริษัทเอง (ศิรภัสสรศ วงศทองดี, 2556)  
 

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

5.1 การกำหนดกลุ มตัวอยาง คือ (1) ขอมูลเชิงคุณภาพ กำหนดกลุ มตัวอยางนี ้มาจาก                 

การคัดเลือกบุคคลสำคัญที ่เกี ่ยวของในโครงการกอสรางโรงไฟฟาฯ ไดแก หัวหนางานในบริษัท               

จำนวน 4 คน และแรงงานผู ประกอบอาชีพกอสราง จำนวน 6 คน รวม 10 คน และ (2) ขอมูล                    

เชิงปริมาณ กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากวิธีการของ  

ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนแนนอน 500 คน จึงนำไป

เปรียบเทียบเพื ่อหาขนาดกลุ มตัวอยาง ซึ ่งผู วิจ ัยเปรียบเทียบตารางและจะทำการเก็บขอมูล              

ตัวอยางจำนวน (n=222 ราย) กำหนดใหม ีความคลาดเคลื ่อนของกลุ มตัวอยางที ่ยอมรับให              

เกิดข้ึนเทากับ 0.05 หรือรอยละ 5 คือระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 

5.2 รูปแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ดวยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบแบบ

ผสม (Mix Method) ดังน้ันเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมการวิจัยในครั้งน้ี จึงใชเปน 2 รูปแบบ คือ                             

(1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) จะเปนขอคำถามเชิงคุณภาพที่จะใช                     

เพื่อสัมภาษณเชิงลึกแบบตัวตอตัว (In-dept Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus Group 

Discussion: FGD) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดอธิบายขยายความในเนื้อหาไดกวางขวางและคลอบคลุม

มากย่ิงข้ึน (2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใชแบบสอบถามที่เปนเอกสารเพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะมีการแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับ

รูปแบบที่สงเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน และขอมูลผลลัพธจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

5.3 หลักเกณฑในการใหคะแนนสำหรับแบบสอบถาม คือ ใหผูตอบอานคำถามแลวสำรวจวา

มีความรูสึกอยางไรตอขอคำถามเหลานั ้น แลวใหเครื่องหมายในชองนั ้นๆ โดยแบบสอบถามจะเปน             

ขอคำถามที่วัดระดับในลักษณะ Linkert Scale โดยถาเปนคำถามเชิงบวกจะใหคะแนน ดังน้ี เห็นดวย = 

4, คอนขางเห็นดวย = 3, คอนขางไมเห็นดวย = 2, ไมเห็นดวย = 1 
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5.4 หลักเกณฑในการแปลคาคะแนนเฉลี่ย คือ ในการแปลความหมายของคะแนนที่ใช                               

ในการตีความหมายของคะแนน ผูวิจัยไดใชผลการวิเคราะหจากคารอยละ โดยนำมาเปรียบเทียบและ

อธิบายความหมายตามคะแนนที่ปรากฏในตาราง 

5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจ ัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 

แหลงขอมูลปฐมภูม ิ และแหลงขอมูลทุติยภูม ิ ม ีรายละเอียดดังน้ี (1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ                

(Primary Data) ) จะถูกแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลเชิงคุณภาพจะไดทำการสัมภาษณเชิงลึก 

หัวหนางานในบริษัท และแรงงานผูประกอบอาชีพกอสรางจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาฯ จำนวน            

10 คน สวนขอมูลเชิงปริมาณจะไดจากการแจกแบบกระดาษใหผู ตอบแบบสอบถามและได

แบบสอบถามที่สมบูรณกลับมา จำนวน 248 ชุด แลวนำขอมูลที่ไดมาไปวิเคราะหคำนวณผลโดย             

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ  อาทิ ตำรา รายงานวิจัย วารสาร บทความวิชาการ และอื่น ๆ  

รวมถึงขอมูลออนไลนจากอินเตอรเน็ต ซึ่งขอมูลสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และการจางงาน รวมถึงทฤษฎีความตองการของมนุษยดวย เพื่อนำมาเปนขอมูล

เบื้องตนและสนับสนุนการวิจัยครั้งน้ี  

5.6 การวิเคราะหขอมูล สำหรับขอมูลงานวิจัยในครั้งจะนำมาแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน 

คือ ขอมูลเชิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหขอมูล โดยนำเอาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) การประชุมกลุม (Focus Group Discussion) และขอมูลอื่นๆ จากแบบสอบถามการวจิัย 

รวมถึงขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) มาวิเคราะห ตีความ และสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณ พยายามสื่อ 

หลังจากนั้นจึงนำมาวิเคราะหสังเคราะหในรูปแบบเชิงพรรณนาเพื่อแยกรายประเด็นเฉพาะดาน

รูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงรายละเอียดในการอธิบายของแตละดาน สวนขอมูล                  

เชิงปริมาณ จะนำมาประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูล โดย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื ่อการบรรยายขอมูลดวยสถิติเบื ้องตน คือ คารอยละ 

(Percentage: %) เพราะเปนสถิติที่สามารถเขาใจไดงายเหมาะสมกับผู ไมมีความรูในสถิติชั้นสูง                  

ไดนำขอมูลเหลานี้ไปพิจารณาไดโดยงายซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั่วไปสวนบุคคลและ

ขอมูลเกี่ยวกับงานของกลุมตัวอยางประชากร  
 

6. ผลการศึกษา 
 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทย 

1) ดานกลุมตัวอยางของผู ตอบแบบสอบถาม ไดมีการกำหนดกลุมตัวอยางในการตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดเปน ผูชาย เน่ืองจากในบริษัทมีแรงงานกอสรางที่เปนผูหญิงจำนวนนอย อีกทั้ง

แรงงานผูหญิงสวนใหญจะเปนเพียงผูติดตามหัวหนาครอบครัวหรือสามี (แรงงานผูชาย) เขาทำงานใน

โครงการกอสรางเทาน้ัน และงานที่ผูหญิงทำสวนใหญมิใชงานที่ตองใชทักษะแรงงาน อีกทั้งยังกำหนดให
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ผู ตอบแบบสอบถามตองเปนผู เคยผานการอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมาแลวเทาน้ัน 

เนื่องจากกลุมตัวอยางเหลานี้จะทราบถึงเปาหมายและความคาดหวังของการเขาอบรมเปนอยางดี 

และในสวนขอมูลประชากรในเชิงลึกนั ้น พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยู ระหวาง               

31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 

10,001-15,000 บาท/เดือน มีตำแหนงเปนแรงงานกอสรางอยูในแผนกชางกอสรางทั่วไป นอกจากน้ี

ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมาแลว  

1-2 ครั้ง ดวยการสนับสนุนจากนายจาง/บริษัทตนสังกัด มีประสบการณในการทำงานกอสรางมาแลว 

6-10 ป และมีอายุงานในบริษัทแหงน้ี 1-5 ป 

2) ดานรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานกอสราง 
 

 
 

ภาพท่ี 2: สรุปภาพรวมของรูปแบบการพฒันาทักษะแรงงาน 
ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 จากภาพที่ 2 พบวารูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานในภาพรวมอยู ในระดับเห็นดวย                 

เมื ่อพิจารณาผลวิเคราะหแตละดานพบวา ดานความตองการพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานของตนเอง                      

มีความเห็นดวยมากที ่ส ุด (ร อยละ 92.1) รองลงมา คือ ดานทัศนคติในการทำงาน (ร อยละ 86.1)              

ดานการสงเสริมจากนโยบายรัฐ (รอยละ 81.5) ดานการสนับสนุนจากนายจางหรือบริษัท (รอยละ 79.2) 

และ ดานการสงเสริมจากองคการพัฒนาวิชาชีพ (รอยละ 73.6) ตามลำดับ 

 สรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานนั้น สวนใหญเกิดจากความตองการของแรงงาน

กอสรางเอง รวมถึงการมีทัศคติในการทำงานที่ดี จึงทำใหเกิดแรงผลักดันเพื่อนำไปสูการพัฒนาทักษะ          

ฝมือแรงงาน อีกทั้งยังตองอาศัยรูปแบบจากภายนอกเชน การสงเสริมจากนโยบายรัฐ การสนับสนุนจาก

นายจางหรือบริษัท และการสงเสริมจากองคการพัฒนาวิชาชีพอื ่น ๆ  เขามามีสวนรวมดวยจึงจะเกิด

ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนา 

 

ดานการสงเสริมจาก

องคกรพัฒนาวิชาชีพ

ดานการสนับสนุน

จากนายจางหรือ

บริษัท

ดานการสงเสริมจาก

นโยบายรัฐบาล

ดานทัศนคติในการ

ทํางาน

ดานความตองการ

พัฒนาศักยภาพฝมือ

แรงงานของตนเอง

เห็นดวย 73.6 79.2 81.5 86.1 92.1

ไมเห็นดวย 26.4 20.8 18.5 13.9 7.9

73.6 79.2 81.5 86.1 92.1

26.4 20.8 18.5 13.9 7.9
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3) ดานผลการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 3: สรุปผลภาพรวมของผลจากการพฒันาทักษะฝมอืแรงงานกอสราง 
ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 จากภาพที่ 3 พบวาผลจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางในภาพรวมอยูในระดับ            

เห็นดวย เมื่อพิจารณาผลวิเคราะหแตละดานพบวา ดานความมั่นคงในอาชีพ มีความเห็นดวยมากที่สุด 

(รอยละ 91.9) รองลงมา คือ ดานการเลื่อนตำแหนง/ความกาวหนาในอาชีพการทำงาน (รอยละ 88.7) 

ดานความมั่นคงในอาชีพ (รอยละ 82.3) ตามลำดับ 

 สรุปไดวา ผลจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางน้ัน เปาหมายและความคาดหวังของ

ผูเขารวมอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานกอสรางจากรูปตางๆ น้ัน คือ ความมั่นคงในอาชีพการทำงาน 

รองลงมาคือ การเลื่อนตำแหนง ความกาวหนาในอาชีพและ ดานคาจาง คาตอบแทน เปนสำคัญ 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทย 

1) ความตองการในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางคนไทย พบวา มีความตองการที่

หลากหลายในการพัฒนา ไดแก  

  - การพัฒนาทักษะเฉพาะดานของแรงงาน และความรูความเขาใจในงาน ซึ ่งมี

ความสำคัญและจำเปนที่สุดในการปฏิบัติงานเนื ่องจากแรงงานที่เขามาทำงานในบริษัทสวนใหญ             

มีหลากหลายสาขางานทีต่องทำ มีทั้ง งานชางปูน ชางเช่ือมเหล็ก ชางกอสราง ชางน่ังราน ชางไม  ชาง

ไฟฟา และอื่น ๆ ซึ่งความสามารถของแตละสาขางานตองไดรับการพัฒนาในลักษณะที่เช่ียวชาญหรือ

ชำนาญมากย่ิงข้ึน เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 - การพัฒนาทักษะดานภาษา เนื่องจากการทำงานในโครงการกอสรางโรงไฟฟา 

เน็กสซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง น้ัน พนักงานบางสวนเปนคนตางประเทศ ซึ่งการสื่อสารจำเปนตอง

ใชภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย อีกทั้งการสื่อสารระหวางคนงานกับหัวหนางานหรือวิศวกรอาจจะมี

ดานคาจาง/คาตอบแทนใน

การทํางาน

ดานการเล่ือนตําแหนง/

ความกาวหนาในอาชีพการ

ทํางาน 

ดานความมั่นคงในอาชีพ

เห็นดวย 82.3 88.7 91.9

ไมเห็นดวย 17.7 11.3 8.1

82.3 88.7 91.9

17.7 11.3 8.1
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ศัพทเฉพาะทางที่เปนภาษาอังกฤษบาง ดังนั้นทั้งแรงงานกอสราง และหัวหนางานและพนักงานทุก

ระดับควรมีการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใหดียิ ่งขึ ้นเพื ่อความสะดวกใน                  

การทำงานในโครงการ 

 - การพัฒนาทักษะดานความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากลักษณะงานที่ทำน้ัน

เปนงานกอสรางซึ่งมีความอันตรายอยูมาก ซึ่งกลุมคนที่ทำงานทั้งแรงงานกอสรางในทุกสาขา หัวหนา

งาน และทีมวิศวกร ซึ่งตองทำงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวังอยูเสมอ ดังนั้นการสรางความรู

ความเขาใจ ในความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอยูเสมอนั้นถือ            

เปนหัวใจสำคัญที่พนักงานทุกคนตองมีอยูเสมอ 

 - การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร ซึ ่งทักษะประเภทนี้มีความจำเปนสำหรับ

หัวหนางานระดับโฟวแมนข้ึนไปซึ่งอาจจะตองใชทำรายงานสงบริษัท หรือใชควบคุมการงานทำงานกบั

เทคโนโลยีในบางประเภท 

2) แนวทางการสรางแรงจูงใจใหพนักงานเกิดการพัฒนาทักษะฝมืออาชีพกอสราง พบวา                  

มีความตองการที่หลากหลายในการพัฒนา ไดแก 

  - รายได/คาตอบแทน คือ พนักงานที ่เขามาทำงานในบริษัทตางมีเปาหมายคือ

ตองการไดรับคาตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ จากทางบริษัท ดังน้ัน หาก

จะสามารถสรางแรงจูงใจในการฝกฝนฝมือในการทำงานของแรงงานกอสราง และพนักงานกลุมอื่น ๆ 

ไดอาจจะตองใชเรื่องคาตอบแทนเขามาเปนสิ่งแลกเปลี่ยน 

 - ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ คือ การสรางแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานกอสรางน้ัน เงินเดือน หรือคาตอบแทนอาจจะไมใชเปาหมาย

เพียงอยางเดียวหากแตเรื่องความกาวหนาในการทำงาน หรือตำแหนงงาน อาจจะเปนเปาหมายที่

สำคัญอีกอยางหนึ่งที่จะสามารถทำใหแรงงานและพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการพฒันาฝมือ

แรงงานของตนเองได  

3) แนวทางของบริษัทในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางคนไทย พบวา แนวทาง             

ของบริษัทในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางคนไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ                

ราช เอ็นเนอรจี ระยอง นั้น มีความตองการที่หลายในการพัฒนามีการกำหนดใหมีแนวทางการพัฒนา

ทักษะอาชีพและทักษะความรูแกพนักงาน ไดแก การอบรมพนักงานกอนเขาทำงานในบริษัททุกคน               

ทุกระดับ แตหลักสูตรอบรมสวนใหญยังเปนการอบรมในเนื ้อหาเบื ้องตน แตยังไมครอบคลุมใน           

ทุกสาขางาน สำหรับหลักสูตรอบรมเฉพาะทางนั ้นอยู กระจุกอยู  เฉพาะกลุ มหัวหนางานขึ ้นไป                          

สวนระดับแรงงานกอสรางสวนใหญยังไมมีหลักสูตรอบรมเฉพาะซึ่งยังตองไดรับการสงเสริมในอนาคต 

4) เปาหมายที่ตองการของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางคนไทย พบวา เปาหมายที่

ตองการของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสรางคนไทยในโครงการกอสรางโรงไฟฟา เน็กสซิฟ ราช 

เอ็นเนอรจี ระยอง นั ้น บริษัทมีเปาหมายหลายประการไดแก การเพิ ่มความรู ความชำนาญงาน                 

แกพนักงานหรือแรงงานในทุกระดับ ทั ้งความรู ระดับพื ้นฐานและความรู ระดับเฉพาะสาขางาน                  
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ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหเกิดกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดผลลัพธของงานที่คุณภาพ             

มากที่สุด รวมถึงการประหยัดตนทุนคาใชจายในการทำงานดวย 

5) นโยบายรัฐบาล และมาตรการภาครัฐ สามารถชวยพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอสราง           

คนไทย พบวา มีความตองการที่หลากหลายในการพัฒนา ไดแก 

 - นโยบาย/มาตรการของภาครัฐที่เขามาชวยสนับสนุน คือ เปนนโยบายหรือมาตรการ

ที่รัฐบาลกำหนดออกมาใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดดำเนินการเพื่อสนับสนุนการฝกทักษะวิชาชีพ

แกแรงงานกอสรางทั้งผูที่อยูในบริษัทเอกชนและผูประกอบกิจการ ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องทักษะดาน ความ

ปลอดภัย ชีวอนามัย ที่ตองไดรับการอบรมเบื้องตนกอนปฏิบัติงานจริง 

 - ความคาดหวังตอการเขามาสนับสนุนของภาครัฐ คือ แมปจจุบันรัฐบาลหรือ

หนวยงานภาครัฐจะไมไดมีการสนับสนุนฝนการฝกทักษะอาชีพแกประชาชน โดยเฉพาะแรงงาน

กอสราง แตความคาดหวังที่จะใหรัฐบาลเขามาชวยสนับสนุนน้ันยังมีอยู เชน การเขามาเปนคนกลาง

ในการฝกอบรมทักษะอาชีพแกแรงงานในทุกสาขางาน การกำหนดมาตรฐานเงินเดือนที่เปนธรรมแก

แรงงานกอสรางที่มีประสบการณหรือมีใบผานงานมาแลว 

6) ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะแรงงานกอสรางไทย พบวา มีความตองการที่

หลากหลายในการพัฒนา ไดแก 

 - ปญหาดานหลกัสูตรฝกอบรม ที่ไมครอบคลุมทั่วถึงในทุกสาขางานและทุกระดับ 

เน่ืองจากบางหลักสูตรมีการอบรมเพียงเฉพาะระดับหัวหนางานเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญแรงงานระดับลาง 

เชนแรงงานกอสรางทั่วไป จะไมสามารถเขาถึงหลักสูตรอบรมเหลาน้ีไดเลย 

 - ปญหาดานแรงงานกอสราง ซึ ่งหากมองในดานแรงงานกอสรางแลวจะพบวา 

แรงงานสวนใหญเปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมตน และมัธยมปลายเปนสวนใหญ ดังนั้นการมี 

ความกระตือรือรนในการแสวงหาโอกาส และสรางความกาวหนาในอาชีพโดยการเขาอบรมฝกทักษะ

อาชีพน้ันเปนไปไดยาก หากแรงงานเหลาน้ันไมสนใจ 
 

7. ขอเสนอแนะ  
 

7.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

7.1.1 บริษัทควรใหความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานแกแรงงานกอสราง

ในระดับลางใหมากยิ่งขึ ้นเพราะปจจุบันแทบไมมีหลักสูตรอบรมใดๆ เขาไปชวยเหลือในการพัฒนา             

ฝมือแรงงานเลยเพราะการอบรมสวนใหญจะอยู ในระดับหัวหนางานระดับสูงหรือชางที ่มีทักษะ               

ฝมือระดับสูงเทานั้น สวนในระดับหัวหนางานควรไดรับการสงเสริมในทักษะจำเปนที ่สูงขึ ้น ไดแก                  

การพัฒนาทักษะดานภาษา และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร เปนตน ทั้งนี้เพราะการเพิ่มความรู

ความชำนาญงานแกพนักงาน หรือแรงงานในทุกระดับ ทั้งความรูระดับพื้นฐานและความรูระดับเฉพาะ
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สาขางาน ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดผลลัพธของงานที่

คุณภาพมากที่สุด รวมถึงการประหยัดตนทุนคาใชจายในการทำงาน 

7.1.2 ปจจุบันรัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐแทบจะไมไดเขามาสนับสนุนการฝก

ทักษะอาชีพแกประชาชน โดยเฉพาะแรงงานกอสรางเลย แตความคาดหวังที่จะใหรัฐบาลเขามาชวย

สนับสนุนนั้นยังมีอยู เชน การเขามาเปนคนกลางในการฝกอบรมทักษะอาชีพแกแรงงานในทุกสาขา           

งานการกำหนดมาตรฐานเงินเดือนที่เปนธรรมแกแรงงานกอสรางที่มีประสบการณหรือมีใบผานงาน

มาแลว 

7.2 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

7.2.1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงเนน

การศึกษาดานภายใน คือ ดานพฤติกรรมการเรียนรูงาน การตระหนักรูในหนาที่เพื่อการพฒันาทักษะ

การทำงาน แนวคิดและทัศนคติของบุคคลในการทำงาน และดานภายนอก คือ การสงเสริมจากองคกร

พัฒนาวิชาชีพ การสนับสนุนจากนายจางหรือบริษัท การสงเสริมจากนโยบายรัฐบาล และปญหา

อุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานดวย รวมถึงผลจากการพัฒนาทักษะแรงงานที่เกิดขึ้นดวย                

ซึ่งงานวิจัยในครั้งหากมีการขยายไปสูการศึกษาในบริษัทหรือหนวยงานอื่น ๆ เพิ่มเติม แลวนำผล

การศึกษาที่ไดมาประมวลและวิเคราะหรวมกัน สามารถที่จะนำผลการศึกษาที่ไดเปนขอเสนอแนะ                

เชิงนโยบายแกรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเพื่อจัดสรรนโยบายที่เปนสวัสดิการพิเศษสำหรับ    

การพัฒนาทักษะฝมือแกแรงงานในสาขาตางได 
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การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนำ 

ท่ีมีผลตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม: 

กรณีศึกษา สายงานวิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง 

 

 

หัสชิต พรสวรรค0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนำที่มีผลตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาเพิ่มเติมทัศนคติของผูบริหารและพนักงาน ตอบทบาทของภาวะ

ผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม 2) เพื่อศึกษาแนวทางขอเสนอแนะในดานบทบาทของ

ผูบริหารในการสงเสริมการสรางนวัตกรรมในหนวยงาน ผูวิจัยไดทำการคัดเลือกผู ใหขอมูลแบบ

เฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณเจาะลึก ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ การวิเคราะหขอมูล

โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา มุมมองที ่เหมือนกันระหวางผู บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดวย มุมมองเรื่องความจำเปนของนวัตกรรมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม, ปจจัย

ภายนอก และความทาทายที่เกิดข้ึน, มุมมองดานบทบาทของผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

และขาดการกำหนดถึงหนาที่ในการสรางนวัตกรรมไวในรายละเอียดของงาน ในดานมุมมองที่แตกตางกัน 

ประกอบดวย ผูบริหารใหความสำคัญกับการสรางบรรยากาศของการสรางสรรคนวัตกรรม ในขณะที่

พนักงานมีความเห็นในเรื่องบทบาทของผูนำในการเจรจาตอรองและจัดหางบประมาณ และอำนวย

ความสะดวกในดานทรัพยากรที่จำเปน และเนื่องจากนวัตกรรมสวนใหญเปนนวัตกรรมกระบวนการ 

ดังน้ันบทบาทของภาวะผูนำที่ควรมี คือภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงและบทบาทบริหารการเปลี่ยนแปลง  
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 เพื ่อใหเกิดการสงเสริมการสรางนวัตกรรม ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาภาวะผู นำการ

เปลี ่ยนแปลงและทักษะของการบริหารความเปลี ่ยนแปลงแกผู บริหาร ผู นำควรมีการกำหนด

รายละเอียดงานสรางนวัตกรรมไวในรายละเอียดของงาน และกำหนดเปนดัชนีชี ้วัดความสำเร็จ 

จัดการพัฒนาระบบการจัดการความรู มีการจัดหางบประมาณเพื่อใชเฉพาะเจาะจงสำหรับการสราง

และพัฒนานวัตกรรม 

 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำ  บทบาทของผูบริหาร  นวัตกรรม 
 

1. บทนำ 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตางๆ ในสังคมปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็วและ

สรางผลกระทบที่รุนแรงอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน ทำใหการสรางสรรค “นวัตกรรม” เปนการด้ินรนที่

จำเปนในการสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อความเติบโตหรือเพื่อความอยูรอดขององคการ 

หรืออาจกลาวไดวาในภาวะเชนน้ี ทุกองคการตางมุงแสวงหาโอกาสตางในการเพิ่มมูลคา หรือชองทาง

ใหมๆ ใหกับสินคาหรือบริการของตนเอง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และเชนเดียวกัน

หากองคการไมปรับตัวกอนที่การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงอาจไมสามารถปรับตัวไดทันซึ่งอาจสงผลให           

ไมสามารถอยูรอดอยางย่ังยืนตอไปได ดังน้ัน “นวัตกรรม” จึงถือเปนสิ่งที่องคการเหลาน้ันยกข้ึนเปน

หนึ่งในยุทธศาสตรที่สำคัญที่องคการจะมุงเนน (สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 2562) โดยนวัตกรรม          

ที่องคการพัฒนาขึ้นนั้น อาจเปนไดทั้ง นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรม         

กลยุทธ 

จะเห็นไดวา รูปแบบภาวะผูนำของผูบริหารองคการ เปนหนึ่งในองคประกอบสำคัญ ของ   

การสงเสริมการสรางนวัตกรรมขององคการ เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจน                  

มีการอำนวยความสะดวกและสรางบรรยากาศที่เอื ้อตอการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสงเสริมและ

กระตุนบุคลากร ทั้งในระดบับุคคล ระดับกลุมและระดับองคการ เพื่อใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

และรวมพลังกัน เพื่อนำพาไปสูเปาหมายเดียวกัน โดยผานการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยูเดิม รูปแบบ

ของภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลง (Transformation Leadership) เปนรูปแบบที่พึ ่งปรารถนาของ

องคการในปจจุบันที่ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรุนแรงและรวดเร็ว เพราะผูนำมีอิทธิพลในการจูงใจและไดรับความพึงพอใจจากผูตาม โดย             

ในการจูงใจใหผูตามทำงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการสรางนวัตกรรมไดนั้น ผูนำจำเปนจะตองมี

บทบาทและทักษะ ของการเปนผู บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การสรางแรงบันดาลใจแกผูตาม             

โดยการสรางแรงจูงใจจากภายใน ผานการสื่อสารใหเห็นภาพของความสำคัญและความสำเร็จตาม

วิสัยทัศนขององคการ การกระตุนทางปญญา โดยการสรางความตระหนักรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน

องคการและกระตุ นการสรางสรรควิธีการแกปญหาดวยวิธีการใหมสนับสนุนความคิดริเริ ่มของ
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พนักงาน การสรางอิทธิพลของผูนำ โดยการประพฤติตนเปนแบบอยาง มีความนาเคารพนับถอืและ

เปนที่ศรัทธา กอใหเกิดความไววางใจและเช่ือมั่น ในวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน เช่ือกันวา

องคการทีบ่ริหารโดยผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงจะมีความไดเปรียบในการแขงขัน และมีโอกาสที่จะ

เติบโตอยางย่ังยืนไดสูงกวาองคการอื่นๆ 

การประปานครหลวงเปนรัฐวิสาหกิจ ที่ใหบริการน้ำประปาในพื้นที่ที่ประกอบดวย 3 จังหวัด

คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในขณะที่สภาวะแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื ่อตอบสนองความตองการของผู ใชบริการที ่มี                  

การเปลี่ยนแปลงตามไปเรื่อย ๆ  การสรางนวัตกรรมจึงมีความสำคัญกบัองคกร ตามหน่ึงในพันธกิจของ

การประปาหลวง คือ ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององคการอนามัยโลก ดวยการพัฒนา

ระบบน้ำดิบ - ผลิต - จาย ใหมีเสถียรภาพ โดยการประปานครหลวงไดกำหนดแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 

4 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีจุดมุงหมายหลักคือ “มุงดำเนินการสงมอบน้ำประปาปลอดภัย (Water 

Safety Plan) สูการเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (TQC) โดย           ยึด

หลักธรรมาภิบาล” โดยในแผนยุทธศาสตรไดกลาวถึงการเปนองคกรสมรรถนะสูง โดยกำหนดใหการ

สงเสริมสรางนวัตกรรมและพัฒนากระบวนงาน เปนตัวช้ีวัด จึงไดมีการสรางนวัตกรรมและ          นำ

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางตอเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแกผู ใชน้ำ             

ซึ ่งเปนลูกคาหลักของการประปานครหลวง โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ซึ่ง

สามารถแจงเตือนพื้นที่น้ำไมไหลและน้ำไหลออน ณ สถานที่ของผูใชน้ำ พรอมทั้งสมารถตรวจสอบ

สถิติปริมาณการใชน้ำปจจุบันและยอนหลังรวมไปถึงสามารถชำระคาน้ำประปาผานทางออนไลนใน

แอปพลิเคชันไดอีกดวย นอกจากน้ียังมีการจัดทำเว็บไซตเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งคาคลอรีนและ

คาความเค็มแบบ Real-time จนไดรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และยังไดรับ

รางวัลจากการพัฒนาอุปกรณ “อางอนามัย” ซึ่งจะทำใหการซอมทอและการตัดบรรจบทอประปา             

ซึ่งเปนทอที่วางใตดินเปนไปดวยความสะอาดและปลอดภัยของน้ำประปามากยิ่งขึ้น จนไดรับรางวัล

จากการประกวด “Thailand Kaizen Award 2019” รวมทั้งจัดทำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water 

Safety Plan : WSP) เพื่อสรางความมั่นใจกับผูใชน้ำวาจะไดรับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย

และมีคุณภาพ สายงานวิศวกรรมและกอสรางซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบการออกแบบและควบคุมงาน

กอสราง ระบบผลิตและระบบจายน้ำ ซึ่งเปนหนึ่งในหวงโซสำคัญ ของพันธกิจการสงมอบน้ำประปา

ปลอดภัยของการประปานครหลวง ในการน้ีสายงานวิศวกรรมและกอสรางซึ่งแบงเปนหนวยงานระดับ

ฝายทั้งหมด 8 ฝาย จึงมีการกำหนดใหหนวยงานระดับฝาย สงผลงานนวัตกรรมเขาประกวดอยางนอย 

ฝายละ 1 หัวขอ โดยนวัตกรรมที่สงเขารวมประกวดนั้น สวนใหญเปนนวัตกรรมกระบวนการ เชน           

บอตัดบรรจบ ชนิดกึ่งสำเร็จรูปซึ่งสามารถประกอบ ณ สถานที่กอสราง ซึ่งจะทำใหสามารถลดโอกาส

ที ่ส ิ ่งปนเปอนอาจปะปนเขาในระบบจายน้ำระหวางการกอสรางทอประปา และยังสามารถถอด

ประกอบไดอยางรวดเร็วและใชซ้ำไดหลายครั้ง ถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพงานกอสราง ผูอำนวย     

การฝายซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงและมีอำนาจสั่งการพนักงานในหนวยงานระดับฝาย จึงมีความสำคัญ
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อยางมากในการจูงใจพนักงานและสรางแรงกระตุนในการสรางผลงาน หากผูอำนวยการฝายสามารถ

สรางบรรยากาศและมีการสนับสนุนสิ ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที ่จำเปนตอการสราง

นวัตกรรมแกพนักงานอยางพอเพียง จะสามารถสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อการประกวดได โดย

การสรางนวัตกรรมผานการประกวดเปนขั้นแรกของการจูงใจเพื่อสรางนิสัยของการสรางนวัตกรรม 

เพื่อตอยอดสูการสรางและพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ตอเน่ือง และเปนประจำสม่ำเสมอ ย่ิงไปกวา

น้ันนวัตกรรมของสายงานวิศวกรรมและกอสรางซึ่งสวนใหญเปนนวัตกรรมกระบวนการจึงตองอาศัย

ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงในการที ่จะนำนวัตกรรมกระบวนการมาใช โดยการสรางการยอมรับ             

การเปลี่ยนแปลง การนำนวัตกรรมกระบวนการทำงานเขามาใชและหลอหลอมใหการเปลี่ยนแปลง           

ที่ดีน้ันกลายเปนความปกติตอไป 

จากที่กลาวมา ผูวิจัยเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของภาวะผูนำ ตอการสงเสริมการสราง

นวัตกรรม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการสื่อสารและสรางแรงจูงใจใหพนักงานในสายงาน

วิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง มีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมขององคการตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1  เพื่อศึกษาเพิ่มเติมทัศนคติของผูบริหารและพนักงาน ตอบทบาทของภาวะผูนำที่ควรมี

เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

2.2  เพื่อศึกษาแนวทางขอเสนอแนะในดานบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการสราง

นวัตกรรมในหนวยงาน 

 

3. คำถามการวิจัย 
 

3.1  ผูบริหารและพนักงานมีทัศนคติอยางไรตอบทบาทของภาวะผูนำในการสงเสริมการ

สรางนวัตกรรมภายในองคการ 

3.2 ผูบริหารควรมีบทบาทอยางไรเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมในหนวยงาน 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาทัศนคติของผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการในสายงาน

วิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง ตอบทบาทของภาวะผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสราง

นวัตกรรม และศึกษาแนวทางขอเสนอแนะในดานบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการสราง

นวัตกรรมในหนวยงาน 
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 การศึกษาครั ้งนี ้ดำเนินการโดยใชระเบียนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Methodology) แบบวิธีกรณีศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth interview) จากกลุมเปาหมาย 

 ผูใหขอมูลหลกัในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful 

Sampling) โดยเปนพนักงานในสายงานวิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง ประกอบดวย

ผูบริหารระดับสูงจำนวน 2 คนและพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใชการ

สัมภาษณเปนรายบุคคล ใชกระบวนการวิธีสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structure interview) 

ซึ่งกำหนดลักษณะของขอคำถามที่มีลักษณะเปนคำถามปลายเปด โดยไมระบุตัวตนของผูใหสัมภาษณ 

และการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่มีอยูในปจจุบัน (Documentary research) 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสารวิจัย 

บทความวิชาการ พรอมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก จากน้ันจึงไดทำการจัดระเบียบขอมูล

โดยการถอดเทปสัมภาษณในแตละครั้งออกมาเปนลายลักษณอักษรอยางละเอียด แลวนำมาจำแนก

หมวดหมูตามประเภทที่ผ ู ศึกษาไดตั ้งประเด็นไว แลวจึงนำขอมูลมาวิเคราะหตีความเพื ่อสรุป

ขอเท็จจริงที่มีการคนพบจากการประมวลผลขอมูล โดยสรุปคำตอบจากแบบสัมภาษณ  
 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

5.1 คำถามท่ี 1 มีมุมมองอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม, ปจจัยภายนอก 

และความทาทายท่ีเกิดขึ้น 

มุมมองของผูบริหาร 

ผูบริหารมีมุมมองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอก ซึ่งเปนไดทั้ง

โอกาส หรืออาจเปนอุปสรรค อยูที่การตอบสนองขององคการเองวาจะสามารถปรับตัวรับสิ่งที่เกิดข้ึน 

หรือพัฒนานวัตกรรมวิธีการใหมๆขึ้นมาได แมวาการประปานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่

ดำเนินกิจการแบบผูกขาด แตก็จำเปนตองพัฒนาอยูเสมอ เพราะความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสีย

เองก็สูงขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และนวัตกรรมเองก็เปนเรื่องที่จำเปนสวนหนึ่งจากที่

กำหนดไวเปนตัวช้ีวัดหลักทั้งในเกณฑช้ีวัดภายในและเกณฑช้ีวัดขององคการ 

แมวาการพัฒนานวัตกรรมในการประปานครหลวงโดยเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑอาจติด

ขอจำกัดบางประการ เชน พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง ที่ไมเอื้อใหการประปานครหลวงไป

แขงขันกับเอกชน 

นอกจากน้ีนวัตกรรมใหม ๆ ที่ถูกสรางข้ึนภายนอกหากสามารถนำมาปรับใช พัฒนาใหเหมาะ

กับงานก็นับวาเปนโอกาสไดเชนกัน  
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มุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีมมุมองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอก 

วาเปนเหตุของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึงมีการสื่อสารมาจากผูบริหารดวยเชนกัน โดยสวนใหญ

เขาใจดีถึงความจำเปนของการพัฒนานวัตกรรม โดยการที่พนักงานเองเปนผูที่ปฏิบัติงานอยางใกลชิด

กับลูกคา ทั้งลูกคาภายในและลูกคาภายนอกจึงมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพการทำงาน

และความคาดหวังจากลูกคา ซึ่งเปนที่มาของ Pain point ที่ไดนำมาพัฒนาเปนนวัตกรรมตาง ๆ          

เชน ระบบเช่ือมโยงขอมูลการประมาณราคา ซึ่งทำหนาที่เช่ือมโยงขอมูลทางวิศวกรรมและการออกแบบ 

ใหตอเนื่องกันตั้งแตผูออกแบบ จนถึงผูประมาณราคา ซึ่งมีที่มาจาก Pain point คือเมื่อผูประมาณ

ราคาทำการประมาณราคาวัสดุอุปกรณแตเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนจากความต้ังใจของผูออกแบบ 

หรือ ชุดความรู “กระจกจาเราประหยัดพลังงานได” ซึ่งชุดความรูในการเลือกใชกระจกประหยัด

พลังงาน ใหผูที่เขาอบรมสามารถเขาอบรมจากทีใ่ดก็ได โดยมีการประเมินประสิทธิผลการอบรมใน

ระบบการอบรมเลย และนวัตกรรมของการออกแบบ เชน หมุดแสดงแนวทอประปา ที่สามารถระบุ

ตำแหนงแนวทอประปาในสนามไดและมีความทนทานตอสภาพอากาศ ในราคาประหยัด ที่มาของ

นวัตกรรมเหลาน้ี มาจากการที่ผูปฏิบัติงานซึ่งมีความใกลชิดลูกคา เปนผูเกิดความคิดริเริ่มและนำมา

พัฒนาตอยอดสรางเปนนวัตกรรม แมบางครั้งผูปฏิบัติงาน อาจยังไมกลาที่จะเสนอความคิดในการ

สรางนวัตกรรม แตถือวาสวนใหญมีทัศนคติที่ไมตอตานการเปลี่ยนแปลง 

5.2 คำถามท่ี 2 - บทบาทของผูนำควรจะมีอะไรบางเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

มุมมองของผูบริหาร 

ผูบริหารมีมุมมองตอการสงเสรมินวัตกรรมโดยการสือ่สารวิสัยทัศนใหพนักงานรบัรูและเขาใจ

ถึงความมุงมั่นในการสรางนวัตกรรมซึ่งถือเปนตัวชี้วัดความสำเร็จหนึ่งขององคการ และเปนสิ่งที่จะ

ชวยใหองคการพัฒนาประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ควรสรางใหเกิดบรรยากาศ 

ของการสรางนวัตกรรมอยางเปนธรรมชาติ ตองใหพนักงานรูสึกวาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

เปนเรื่องปกติ และยอมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดในการเปลี่ยนแปลงกระกวนการทำงาน 

อาจชวยอำนวยความสะดวกในการประสานงาน โดยตั้งกลุมเปนลักษณะกลุมเฉพาะทาง (Project-

based) เพื่อลดขั้นตอนการสื่อสารผานเอกสารบันทึกขอความ มีการกระตุนโดยการมอบหมายให

ทีมงานไดมีอำนาจตัดสินใจในการทำงาน ทั้งน้ีผูบริหารก็จะคอยติดตามและใหคำแนะนำในการทำงาน

เปนระยะๆ มีการใหรางวัลจูงใจ เชนรางวัลในการประกวดนวัตกรรม การพิจารณาขั้นเงินเดอืนหรือ

การพิจารณาตำแหนง นอกจากน้ีควรมีการกำหนดเรื่องนวัตกรรมเปนหวัขอหน่ึงของการประเมินผล

งาน หรือเช่ือมโยงกับความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ผูบริหารเองก็ควรมีสวนในการทำตัว

เปนแบบอยาง (Role model) เพื่อใหพนักงานเห็นเปนตัวอยาง 
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มุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีมุมมองตอการสงเสริมนวัตกรรมโดยเห็นวาเปนความจำเปนตาม

ยุทธศาสตรของ การประปานครหลวง ควรกำหนดเรื่องการทำงานดานนวัตกรรมหรือการจัดการ

ความรูไวเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดงาน (Job description) เลยเพื่อใหเกิดการรับรูวาเปนหนาที่ 

และเปนแรงจูงใจอีกทางหน่ึง เพื่อใหชัดเจนวาเปนสวนหน่ึงของของการประเมินดวย นอกจากน้ีควรมี

การสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากรตางที่เพียงพอ เชนเครื่องมือเครื่องใช คอมพิวเตอร บุคลากร 

และควรมีการอำนายความสะดวกในการติดตอกับหนวยงานนอกสายงานวิศวกรรมและกอสราง เพื่อ

ขยายองคความรูที่นำมาใชแกปญหาใหกวางมากย่ิงข้ึน 

5.3 คำถามท่ี 3 - สภาพปจจุบันผูนำมีบทบาทอยางไรตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

มุมมองของผูบริหาร 

ผูบริหารมีมุมมองตอสภาพของการสงเสริมการสรางนวัตกรรมในปจจุบันยังอยูในระหวาง  

การบมเพาะ สรางบรรยากาศและความเคยชินตอการเปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม และยังขาด           

ในเรื่องของการจัดการความรูและนวัตกรรมที่เคยพัฒนาเก็บไวเดิมแตยังจำเปนตองพัฒนาตอ เพราะ

ไมมีระบบจัดการในการจัดเก็บและคนหารวมถึงเผยแพร จึงขาดความตอเน่ืองในการพัฒนาให

สามารถนำมาใชงานได หากสามารถที่จะมีระบบที่เพียบพรอมในการจัดการความรูจะสามารถนำ

ความรูมาตอยอดและสรางความรูสึกภาคภูมิใจในกลุมคนที่ทำ วาการพัฒนาแมเพียงเล็กนอยก็ไม          

ถูกทิ้งแตสามารถตอยอดใหเกิดประโยชนใชงานไดจริง 

นอกจากน้ียังขาดในเรื่องของการกำหนดใหการสรางนวัตกรรมเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดสมรรถนะ

หลักทั้งของระดับหนวยงานและระดับบุคคล หากผูนำองคการสามารถกำหนดใหเปนวาระประจำใน

การประชุมติดตามผลงานของการประปานครหลวงยอมจะทำใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงและ            

เปนการพัฒนาอยางเปนประจำและตอเน่ือง ไมใชเพียงทำใหจบเปนครั้งไปในแตละป  

มุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีมุมมองตอสภาพของการสงเสริมการสรางนวัตกรรมในปจจุบันวา

ผูบริหารมีการสื่อสารอยางชัดเจนถึงนโยบายและวิสัยทัศน รวมถึงมีการสรางบรรยากาศของการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา แตยังขาดความเช่ือมโยงระหวางการสรางนวัตกรรมกับการพิจารณาผลงาน 

และยังขาดในเรื ่องของการกำหนดงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนานวัตกรรมประจำ

หนวยงานระดับฝาย โดยหากมีงบประมาณสำหรับทำงานดานนี้โดยเฉพาะ ก็จะสามารถสงเสรมิให

การสรางสรรคทำไดราบรื่นและกวางขวางมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบันไมมีงบเฉพาะก็จะเลือกทำเฉพาะ

เทาที่ทำไดโดยไมตองใชเงินเพิ่มเติม 
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5.4 คำถามท่ี 4 - คิดวาพนักงานการประปานครหลวงรับรูถึงความจำเปนของการสราง

นวัตกรรม และมีตัวชี้วัดในดานนี้ตรงตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรแลวหรือยัง และควรเปน

อยางไร 

มุมมองของผูบริหาร 

ผูบริหารมีมุมมองตอการรับรูถึงความจำเปนของการสรางนวัตกรรมของพนักงานการประปา

นครหลวง และตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร ดังน้ี ในดานความจำเปนของการสรางนวัตกรรมมี              

การถายทอดมาจากผู บริหารระดับสูง (ระดับรองผู วาการ) และมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื ่อให

พนักงานมีสวนรวมและเกิดความรับรูถึงความสำคัญของการสรางนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร และ

มีการใหรางวัลจูงใจพนักงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเขารวม โดยผูบริหารเองก็พยายามสื่อสาร  

อยางสม่ำเสมอถึงความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ พนักงานเองก็มี          

การตอบรับเปนอยางดี ในดานตัวช้ีวัดน้ันปจจุบันทีตัวช้ีวัดในระดับองคกรอยูแตยังไมมี่ตัวช้ีวัดในระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล 

มุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีมุมมองตอความจำเปนของการสรางนวัตกรรมและตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตร ดังน้ี พนักงานทราบวาการสรางนวัตกรรมเปนหนึ่งในตัวชี้วัดขององคการจากการ

สื่อสารของผูบริหาร จากการอบรม และจากกิจกรรมตางๆที่จัดข้ึน แตพนักงานบางสวนยังคิดวาเปน

เรื่องที่ไมเกี่ยวของกับตนเอง เพราะไมมีตัวชี้วัดในระดับบุคคลที่ระบุชัดเจนถึงการมีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม พนักงานยังเห็นเปนงานที่ไมใชงานประจำและมีมุมมองของการแบงแยกระหวางงาน

สรางนวัตกรรม และงานประจำที่กำหนดไวในรายละเอียดของงานอยู 

5.5 คำถามท่ี 5 – ถาตองการพัฒนาการสรางนวัตกรรมใหดียิ ่งข ึ ้นควรมีกลไกหรือ

เคร่ืองมืออะไรมาใช 

มุมมองของผูบริหาร 

ผูบริหารมีมุมมองตอกลไกหรอืเครื่องมือพัฒนาการสรางนวัตกรรม โดยควรทีจ่ะมีการกำหนด

ดัชนีช้ีวัดของงานดานนวัตกรรมอยางชัดเจน โดยตองกำหนดเรื่อง KM หรือนวัตกรรมเปนหัวขอหน่ึง

ของการประเมิน เพื่อสรางการรับรูของพนักงาน และควรมีการกำหนดงบประมาณมาเพื่อใหใชใน 

ดานนี้โดยเฉพาะ หากองคการมีความมุงมั่นในการจะยกระดับการสรางนวัตกรรมภายในองคการ               

ก็ควรที่จะกำหนดใหเปนวาระประจำในการประชุมติดตามผลงาน เชนเดียวกันกับในดานอื่น ๆ  ที่มี

การติดตามอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ียังควรใชการบมเพาะสรางนิสัยของการสรางนวัตกรรมใหเปน

ธรรมชาติของบุคคล และควรมีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับดานการพัฒนานวัตกรรมใน

หนวยงาน 
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มุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีมุมมองตอกลไกหรือเครื่องมือพัฒนาการสรางนวัตกรรมโดยควรที่

จะมีการกำหนดดัชนีช้ีวัดของงานดานนวัตกรรมอยางชัดเจน และกำหนดไวเปนสวนหน่ึงของหนาที่ที่

ตองทำในรายละเอียดของงาน นอกจากนี้ควรมรีะบบการจัดการความรูที่ทีการจัดเก็บและเผยแพร

นวัตกรรมที่เคยพัฒนาไวแลวอยางเปนระบบและงายตอการใชงาน หากมีการกำหนดรางวลัเพื่อเปน

แรงจูงใจหรือมีการจัดสรรงบประมาณมากข้ึนกจ็ะลดขอจำกัดของการสรางนวัตกรรมได ซึ่งจะสงผล

ใหสามารถพัฒนานวัตกรรมไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

ผูศึกษาไดทำการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในการวิจัย ประกอบดวย เพื่อศึกษา

ทัศนคติของผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ภายในสายงานวิศวกรรมและกอสราง การประปา

นครหลวง ตอบทบาทของภาวะผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม และ เพื่อศึกษาแนวทาง

ขอเสนอแนะในดานบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการสรางนวัตกรรมในหนวยงาน ขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 6 คน สามารถสรุปผลการวิจยั

ไดดังน้ี 

6.1 มุมมองท่ีเหมือนกันระหวางผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ผู บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการมีมุมมองที ่เหมือนกันในเรื่องความจำเปนของ

นวัตกรรมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม, ปจจัยภายนอก และความทาทายที่เกิดขึ้น โดย

ทราบอยูแลวจากการที่ผ ูบริหารมีการถายทอดและสื ่อสารผานวิสัยทัศน รวมไปถึงการสัมผัสกับ            

ความคาดหวังของลูกคาผานการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีในดานบทบาทของผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการ

สรางนวัตกรรม ทั้งสองกลุมมีมุมมองที่เหมือนกันในเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารของผูนำ             

ตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม โดยผูบริหารเห็นวาควรสื่อสารผานการแสดงตนเปนตัวอยาง                

ในดานของบทบาทของผูนำในปจจุบันทั้งสองกลุมมีมุมมองที่เหมือนกันวาผูนำมีการสื่อสารที่ชดัเจน

อยูแลวถึงความสำคัญของการสรางนวัตกรรมผานการถายทอดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรฉบับที่ 4    

ของการประปานครหลวง แตทั ้งสองกลุ มมีความเห็นวาปจจุบันยังขาดการกำหนดถึงหนาที่ใน                

การสรางนวัตกรรมในรายละเอียดของงาน (Job description) และขาดการกำหนดใหมีการประเมินผล

ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมไวในการประเมินผลงานและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ทั้ง 

KPI ของหนวยงาน และ KPI รายบุคคล ซึ ่งทำใหทั ้งสองกลุ มมีความเห็นเหมือนกันในเรื ่องของ

เครื่องมือหรือกลไกที่ควรจะมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมคือควรมีการกำหนดไวในรายละเอียด

ของงานและดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
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6.2 มุมมองท่ีแตกตางกันระหวางผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 

แมวาทั้งสองกลุ มจะทราบอยูแลวถึงความสำคัญของนวัตกรรมตอการเปลี ่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม, ปจจัยภายนอก และความทาทายที่เกิดขึ้น แตพนักงานระดับปฏิบตัิการบางสวนยัง 

ไมเห็นวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยยังมีมุมมองของการแบงแยกเปนงานประจำกับงาน

สรางนวัตกรรม ในดานบทบาทของผูนำที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมน้ัน ผูบริหารพูดถึงมอง

วาควรมีการสรางบรรยากาศของการสรางสรรคนวัตกรรม เพื ่อใหเกิดเปนความเคยชินตอการ

เปลี่ยนแปลง ในขณะที่พนักงานมีการพูดถึงมุมมองในเรื่องของทรัพยากรที่มีใหเพื่อสรางนวตักรรม   

วาผูนำควรมีการจัดหางบประมาณ และอำนวยความสะดวกในดานทรัพยากรที่จำเปน สวนในดาน

ของเครื่องมือและกลไกที่ควรมีเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมน้ัน ผูบริหารมีมุมมองของความจำเปน

ใหมีการกำหนดเรื่องนวัตกรรมเขาเปนวาระประจำเพื่อติดตามผลงาน เพื่อใหเกิดการกระตุนใหเกิด

การสรางนวัตกรรม และการเผยแพรความสำเร็จของนวัตกรรมที่เกดิข้ึนและใชงาน ในขณะที่พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ มีการพูดถึงมุมมองถึงความสำคัญของการจัดการความรู (KM) วาควรมีระบบการ

จัดการความรูที่มีการจัดเก็บและเผยแพรที่เปนระบบชัดเจนสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย  

6.3 บทบาทของภาวะผูนำท่ีควรมีเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

 นวัตกรรมที่เกิดข้ึนในสายงานวิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง สวนใหญเปน

นวัตกรรมกระบวนการ เนื่องจากภารกิจของสายงานฯ ที่เปนการออกแบบและควบคุมงานกอสราง

ระบบผลิตและระบบจายน้ำ ซึ่งถือเปนหน่ึงในหวงโซสำคัญ ตามหน่ึงในพันธกิจของการประปาหลวง 

คือ ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององคการอนามัยโลก ดวยการพัฒนาระบบน้ำดิบ - 

ผลิต - จาย ใหมีเสถียรภาพ ซึ่งในการสรางนวัตกรรมกระบวนการน้ันจะประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลง

วิธีการทำงานเดิม ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว สงผลตอประสทิธิภาพ-ประสทิธิผลของการทำงาน แต ใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ันยอมเลี่ยงไมไดที่จะเจอการตอตาน ดังน้ันภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสูวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการ และบทบาทการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผูนำซึ่งสรางความเขาใจและตระหนักรู แกพนักงานถึงความจำเปนของ การ

เปลี่ยนแปลงและทำใหการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งถาวร จึงเปนสิ่งจำเปนตอการสรางนวัตกรรมของสาย

งานวิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง 
  

7. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 “การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนำ ที่มีผลตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

กรณีศึกษา สายงานวิศวกรรมและกอสราง การประปานครหลวง” มีขอเสนอแนะ คือ ดานภาวะผูนำ

ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงและทักษะของการบริหารความเปลีย่นแปลง

แกผูบริหารและผูสืบทอดในตำแหนงของสายงานวิศวกรรมและกอสราง ดานบทบาทของผูบริหาร 
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ควรมีการกำหนดรายละเอียดงานสรางนวัตกรรมไวในรายละเอียดของงาน และกำหนดดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จทั้งของหนวยงานและของรายบุคคล พัฒนาระบบการจัดการความรู ผูนำควรมีการตอรอง 

จัดหางบประมาณ เฉพาะเจาะจงใหใชสำหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  
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การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

เพ่ือแกทัศนคติการขาดความรวมมือท่ีดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับ

หนวยรับตรวจของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

อภิศักดิ์  ชาญเชิงรบ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกไขทัศนคติการขาดความรวมมือ

ที่ดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจสอบของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา โดยนำ

กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานและพิจารณาความรวมมือของหนวยรับตรวจในการใหความรวมมือกับ            

ฝายตรวจสอบภายในในทุก ๆ กระบวนการ อาทิ การจัดทำแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(ภาคสนาม) การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ และมีการทบทวน

กระบวนการดำเนินการในอดีตที่ผานมาวามีวิธีการอยางไร ผลลัพธของการแกไขแตละวิธีการเปน

อยางไร เพ่ือนำมาเปนขอมูลพ้ืนฐานการในเริ่มตนการประยุกตการเรียนรูสูการปฏิบัติ  
 

 กระบวนการศึกษาการประยุกตการเรียนรู จากการปฏิบัติ (Action Learning Project) ของ                 

การเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิกกลุมผูที่มีความรูปญหา (Who Knows) ผูที่มีความสนใจ (Who 

Cares) ผู ที ่มีอำนาจหนาที ่เกี ่ยวของ (Who Can) ผานการประชุมกลุ มสมาชิก 3 ครั ้ง โดยเนน        

การเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการตั้งคำถาม (Question) และการสะทอนกลับ (Reflection) ตาม            

สมการความสำเร็จของ Learning = Programmed Knowledge + Question + Reflection + 

Implementation  + Reflection หรือ L = P + Q + R + I + R โดยมีวัตถุประสงค คือ เปนการระดม

สมองทุกหนวยงาน ไดแก ฝายงานตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจประกอบดวยฝายยุทธศาสตรและ

บริหารความเสี่ยง ฝายบริหารหนี้ 1  ฝายกูยืม ฝายสื่อสารองคกรและเครือขายสัมพันธ ฝายบัญชี   

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : chanchoengroba@gmail.com 
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ฝายการเงิน ฝายบริหารหนี้ 2 และฝายอำนวยการและพัสดุ โดยองคประกอบของการเรียนรูจาก             

การปฏิบัติประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1. ปญหา ประเด็นขอวิตกหวงใย งานหรือโครงการ               

เปนสิ ่งที ่ “จุดประกาย” ใหเกิดเวทีของการเรียนรู จากการปฏิบัติซึ ่งทีมบุคคลหรือองคการให

ความสำคัญตามหนาที่รับผิดชอบ เปดโอกาสเพื่อการทดสอบความคิด ทดลองความรูที่เปนผลจาก   

การเรียนรูและการคิดใครครวญ  2. กลุม บุคคล 4-8 คน ที่สนใจและทาทายปญหา ที่ยังหาหนทาง

แกไขไมได สมาชิกกลุ มควรมาจากหนวยงานขามสายงานหรือบุคคลผู มีส วนไดส วนเส ียกับ                    

การดำเนินงาน นโยบายของหนวยงาน 3. ซักถามและสะทอน วิเคราะห หาความเปนเหตุเปนผล   

แนวทางแกไข การรูจักซักถามดวยคำถามเปด (ทำไม อยางไร) จะกอใหเกิดการไหลเวียนของขอมูล 

สลับกับคำถามปด (อันไหน กี่ครั้งใชหรือไม) 4. แนวทางแกไข การครุนคิดใครครวญจะไรผลหากไมมี

การสนับสนุนใหรูวาท่ีคิดใหผลเชนไร ถูกตอง ประหยัด คุมคา รวดเร็ว ดีกวา จริงหรือไม 5. การเรียนรู

อยางตอเนื่อง กอนทำทุกครั้งตองฝกนิสัย 3 ค. “คิด-คน-คุย” ใหสมาชิกกลุม โดยใหทำการบานกอน

พบ คิดใครครวญกอนทำ ทำอยางไรที่จะใหผลการทำงาน ผลการเรียนรู ผลการคิดใครครวญ การคิด

ดัง ๆ (thinking out aloud) 6. ผูอำนวยการ ในทีมตองมีสมาชิกคนหนึ่ง (ท่ีไมใชหัวหนา)             ทำ

หนาท่ีเปน “learning coach” ผูท่ีคอยกระตุนใหกลุมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง สามารถกำหนด

ปญหานำเขาสูการอภิปรายของทีม จำกัดแนวทางการพูดคุยเพ่ือใหไดขอสรุป 
 

การศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง “การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกทัศนคติ            

การขาดความรวมมือที่ดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจของกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือ

การศึกษา ผูศึกษาไดดำเนินการโดยใชหลัก “การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื ่อการพัฒนา (Action 

Learning for Development)” ในการดำเนินการเพื่อศึกษาสาเหตุที่แทจริง สรุปการดำเนินการ              

ในอดีตครั้งกอน ๆ วาไดเรียนรูอะไรบาง ปญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นคืออะไร ไดแกไขอยางไรและ              

ผลเปนเชนไร ระบุวาใครเปนเจาของปญหาหรือผูที่มีหนาที่ในการปรับปรุงการเรียนรูแนวปฏิบัติให               

ดีขึ ้น เนนการซักถามคิดวิเคราะหใครคราญสิ ่งที ่ผานใหโอกาสทำงานรวมกัน เพื ่อแลกเปลี ่ยน                   

ความคิดเห็นมุมมองอยางใกลชิด ระบุความขัดแยง พฤติกรรม ผลการแกไขที่เกิดขึ้นในแตละระยะ

ของการดำเนินงานในกลุม เพื่อพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและมีการนำแนวทางการ

แกไขไปปฏิบัติจริง สรุปผลการเรียนรูของกลุมสมาชิกแตละคน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู รวมทั้งมี               

การวางแผนการเรียนรูในอนาคตเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาในระยะยาวตอไป 

 

คำสำคัญ: ทัศนคติ ผูตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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1. บทนำ 
 

ปญหาความเช่ือและทัศนคติท่ีมีผลตอการตรวจสอบภายใน 

ความเชื ่อของส ังคมโดยรวมยังคงมีทัศนคติเก ี ่ยวกับการตรวจสอบทุกประเภท คือ  

“การจับผิด” และตางก็ไมไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนการแสดง

บทบาทของตำรวจ ทนายความ นักสืบ หรือผูพิพากษา ทัศนคติเชนนี้จะทำใหผูตรวจสอบภายใน

แสดงออกในรูปของการสอบสวนสืบสวน คนหาขอเท็จจริง คนหาหลักฐาน ตั้งคำถาม สอบถาม                      

ไตสวนและตัดสิน ทัศนคติดังกลาวจะกอใหเกิดบรรยากาศภายในองคกรที่ตึงเครียด ไมเปนมิตร            

ไมนาไววางใจ และหวาดระแวง และสำหรับบทบาทหนาที่และความสําคัญของการตรวจสอบภายใน 

ที ่มีตอการดําเนินงานขององคกร ทั ้งทางดานการชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ตาง ๆ รวมถึงเปนสวนหนึ่งของกลไกในการกํากับและดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการตรวจสอบภายในจะตอง 

ใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกร แตอยางไรก็ตามยังคงมีความเชื่อของฝายบริหารยังคงมองวา การตรวจสอบ

เปน “สิ่งที่ตองมีตามกฎหมายหรือขอบังคับ” “สรางความแตกแยก” “คอยจับผิดมากกวาจับถูก” 

“สิ้นเปลืองคาใชจาย” ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนทัศนคติในเชิงที่ไมอยากมีการตรวจสอบจนบางครั้งมี             

การพูดวาการตรวจสอบเปน “ปศาจที่จำเปนตองมี” หรือแมกระทั่งผู ตรวจสอบภายในเอง ก็มี               

ความเชื่อที่วา การตรวจสอบภายในสามารถ “สรางคุณคาเพิ่มแกองคกรโดยการเปนหุนสวนหรือท่ี

ปรึกษาแกฝายจัดการ” สวนใหญยังคงเนนการตรวจในประเด็นจุกจิกหรือเนนการทดสอบรายการ 

ดังเชนที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติกัน แตเงื่อนไข ปจจัย และวัตถุประสงคของการตรวจสอบทั้ง 2 กลุม ยังมี

ความแตกตางกันเกือบสิ้นเชิง 

ผลของการ Survey จากผูรับการตรวจสอบจากหลายประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับความรูสกึตอ

งานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปผลวามีถึง 35 ขอ ที่ผูรับการตรวจสอบไมพอใจงานตรวจสอบภายใน                              

โดยสรุปประเด็นตาง ๆ จาก 35 ขอ ไดดังตอไปนี้ 

1. ผลงานตรวจสอบไมเคยมีเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูง 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในไมมีความเปนมืออาชีพ 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในไมมีความรูความเขาใจเรื่องของ Operation ท่ีเขาตรวจเลย 

4. ตรวจเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว (Reactive) ไมเคยเปน Proactive 

5. รายงานการตรวจสอบใชเวลามากเกินไป เปนตน 
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โดยภาพรวมของงานตรวจสอบภายใน ในการรับรูของผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารหนวยงาน           

ยังมองวาเปนการจับผิด การปฏิบัติงานของตนเองเปนทัศนคติเชิงลบ ซึ่งสงผลตอการใหความรวมมือ

กับผูตรวจสอบภายใน เนื่องจากมองวาหากใหความรวมมือในการใหขอมูล หรือการตอบขอซักถาม 

ตาง ๆ ก็จะทำใหผูตรวจสอบภายในจับผิดไดมากยิ่งข้ึน 
 

ปญหาของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ปญหาดานทัศนคติของผูรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน  

เม่ือเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในมีความจำเปนท่ีตองพบปะติดตอสื่อสาร และ

ประสานงานกับหนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในไมไดสรางมนุษยสัมพันธที ่ดีตอหนวยรับตรวจ               

ในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ และมีการปฏิบัติตนที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมกับ

ผูปฏิบัติงานในหนวยรับตรวจและเนื่องจากผูตรวจสอบภายในจะตองทำการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับเรื ่องที่จะตรวจสอบ ซึ่งจะตองมีการสัมภาษณขอมูลเบื้องตนในกระบวนการทำงานของ             

หนวยรับตรวจ ทำใหผู รับตรวจมองวาผูตรวจสอบภายในไมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ

ดำเนินงานไดอยางถองแท ดังเชนผูรับตรวจสงผลใหมีทัศนคติเชิงลบกับผูตรวจสอบภายใน มองวาเปน

การจับผิดการทำงานของพนักงานผู ร ับการตรวจสอบทำใหพนักงานผู ร ับการตรวจสอบไมให                 

ความรวมมือเทาที่ควรในการใหขอมูลที่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบ สงผลใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

ภายในไมทราบวิธีการทำงานของพนักงานผูรับการตรวจสอบอยางละเอียดและเชิงลึก และรายงานผล              

การตรวจสอบบางครั้งผูรับตรวจไมเห็นดวยประเด็นขอตรวจพบ และมีสาเหตุของปญหาตาง ๆ ไมตรง

ประเด็นรวมถึงขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในไมแกไขปญหาไดจริง หรือขอเสนอแนะดำเนินการ

ไดแตยากและขอเสนอแนะจากผู ตรวจสอบภายใน เปนการเพิ ่มภาระหนาที ่ในการทำงานของ             

หนวยรับตรวจ 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1  เพื่อวิเคราะหสาเหตุที่หนวยรับตรวจมีทัศนคติเชิงลบตองานการตรวจสอบภายในและ

เพ่ือหาแนวทางในการปรับทัศนคติเชิงลบใหเปนบวกไดอยางไร 

2.2  เพ่ือนำเครื่องมือการเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา Action Learning of Development 

มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายตรวจสอบภายในเพ่ือแกปญหาการขาดความรวมมือที่

ดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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3.  คำถามสำหรับการศึกษา 
 

3.1 เหตุใดหนวยรับตรวจจึงมีทัศนคติเชิงลบตอผูตรวจสอบภายใน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา ท่ีสงผลกระทบตอความรวมมือท่ีดีตองานการตรวจสอบภายใน 

3.2 แนวทางสงเสริมทัศนคติทางบวกในการสรางรวมมือที่ดีระหวางหนวยรับตรวจกับ

ผูตรวจสอบภายในของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาควรเปนเชนไร 

 

4.  การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับทัศนคติที่มีตอการตรวจสอบภายใน                 

ซ่ึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานคนความี ดังนี้ 

 พรทิพา พลีคาม (2544) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูรับการตรวจสอบที่มีตอการตรวจสอบ

ภายในของสำนักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พบวา ผูไดรับการตรวจสอบมี

ทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย              

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีทัศนคติปานกลางทั้งตอผูตรวจสอบภายในและตอวิธีการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน สวนปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของผูรับการตรวจท่ีมีตอการตรวจสอบ

ภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาท่ีสำเร็จการศึกษา

สูงสุด และระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย สวนหนาที่ในสวนงานไมมี 

ผลตอทัศนคติของผูรับการตรวจสอบท่ีมีตอการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน 

 เสาวรภย  ธรรมานุรักษกุล (2545) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบ

ภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พบวา พนักงานมีเพศที่ตางกัน                 

มีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในโดยรวมและรายดาน คือ 1) ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ  

2) ดานคุณภาพของการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และ 3) ดานความสัมพันธระหวางพนักงาน

ตรวจสอบและพนักงานผูรับการตรวจสอบแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ สวนพนักงานที่มีอายุ

แตกตางกัน มีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ หากพิจารณา

รายดาน พบวา 1) ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ 2) ดานคุณภาพของการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ แตพบวา 3) ดานความสัมพันธระหวางพนักงานตรวจสอบ

และพนักงานผูรับการตรวจสอบแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ สวนพนักงานที่มีสาขาที่จบการศึกษา 

อัตราเงินเดือน ระดับพนักงาน ตำแหนงงาน ประสบการณการทำงาน หนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน         

มีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ 
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 สุชาดา ชื่นพิชัย (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอการตรวจสอบภายใน 

กรณีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พบวา พนักงานรอยละ 56.7 เห็นดวย             

ตอการตรวจสอบภายใน และรอยละ 87.0 มีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายใน                   

ในระดับสูง สำหรับปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ตำแหนงงาน และระยะเวลาที ่ปฏิบัติงานมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับ

ความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ พบวา ประสบการณการไดรับการตรวจสอบและ

ความรู  ความเขาใจมีความสัมพันธเชิงบวกตอการตรวจสอบภายในโดยรวม ณ ระดับนัยสำคัญ                

ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ซึ่งแปลผลไดวา พนักงานมีอายุ ตำแหนงงานและระยะเวลาทำงานยิ่งมาก 

จะยิ่งมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบแตอาจไมชอบการตรวจสอบภายใน แตพนักงงาน               

ที่มีประสบการณไดรับการตรวจสอบจะมีความรู ความเขาใจและเห็นดวยกับการตรวจสอบภายใน 

มากข้ึน 
 

5.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

5.1  ขอบเขตการดำเนินการประยุกตการเรียนรูเพ่ือการปฏิบัติ (Action Learning) 

 การแกไขปญหาการขาดความรวมมือที่ดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจใน             

อดีตที่ผานมาจะเนนการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเปนการระดมความคิดเห็น

ภายในฝายตรวจสอบภายในเทานั ้น ซึ ่งที ่ผ านมาการแกไขปญหาตาง ๆ ยังคงไมชัดเจนและ 

ไมสามารถแกไขไดทั ้งหมด จึงเลือกใชการเรียนรูเพื่อการปฏิบัติ (Action Learning) ในการแกไขปญหา                  

โดยขอความรวมมือจากหนวยรับตรวจ (ฝายงานตางๆ ที ่เกี ่ยวของ) เปนการระดมความคิดเห็น                 

ปญหา อุปสรรค ขอจำกัด ในการดำเนินการของแตละหนวยรับตรวจ เพื่อใหฝายตรวจสอบภายใน 

และหนวยรับตรวจมีทางออกรวมกันท่ีดีในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 
 

 การประยุกตการเรียนรูเพ่ือการปฏิบัติ (Action Learning) แบงเปน 7 ข้ันตอนดังนี้ 

 ขั ้นตอนที ่ 1  เตรียมความพรอมบุคลากรที ่จะรวมเขากระบวนการ Action Learning                      

ซึ่งประกอบดวยหนวยงานเจาของปญหา (ฝายตรวจสอบภายใน) จำนวน 3 คน และหนวยงานที่มีสวน              

ในการแกไขปญหา (หนวยรับตรวจ) จำนวน 8 คน (ดำเนินการภายใน 30 กันยายน 2563) โดยแตละคน           

มีบทบาทดังนี้ 

1) ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน (นางสาวสุวรรณณา ตันยิ่งยง) มีบทบาท            

ในการตัดสินใจดำเนินการตามขอเสนอแนะของกลุมในประเด็นที่สามารถดำเนินการไดจริงภายใต              

ของจำกัดตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) ผู อำนวยการหนวยรับตรวจ (นางสาวมณเฑียร แสงทิม ผู อำนวยการฝาย

ยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง) มีบทบาทในการใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ

ภายในตาง ๆ ที่ทำใหเกิดปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูล
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เกี่ยวกับภาระงานของฝาย (การจัดทำแผนยุทธศาสตประจำป การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความเสี่ยง) และความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาท่ีในฝายยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงท่ีมีตอ

การตรวจสอบภายใน 

3) ผูอำนวยการหนวยรับตรวจ (นายบริพัฒน จิตการุณ ผูอำนวยการฝายบริหาร 

หนี้ 1) มีบทบาทในการใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ที่ทำใหเกิดปญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัต ิหนาที ่ของหนวยรับตรวจ รวมทั ้งใหข อมูลเกี ่ยวกับภาระงานของฝ าย               

(การติดตามหนี้ผูกูยืม อาทิ การออกจดหมายติดตามหนี้ การสง SMS การโทรศัพทติดตามหนี้ และ

การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ) และความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาที่ในฝายบริหารหนี้ 1 ที่มีตอ              

การตรวจสอบภายใน 

4) ผู อำนวยการหนวยรับตรวจ (นายวีรศักดิ ์  ดวงดารา ผู อำนวยการฝายกู ย ืม)                                      

มีบทบาทในการใหความเห็นเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ท่ีทำใหเกิดปญหา อุปสรรค 

ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับภาระงานของฝาย (การใหกูยืมกับ                  

ผูกู ยืม การสนับสนุนการทำงานของสถานศึกษา การกำกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา) และ            

ความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาท่ีในฝายกูยืมท่ีมีตอการตรวจสอบภายใน 

5) หัวหนากลุมงานหนวยรับตรวจ (นางรัชดา ตันติมาลา รักษาการผูอำนวยการ

ฝายสื่อสารองคกรและเครือขายสัมพันธ) มีบทบาทในการใหความเห็นเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบ

ภายในตาง ๆ ที่ทำใหเกิดปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูล

เกี่ยวกับภาระงานของฝาย (การสื่อสารประชาสัมพันธ การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน) และ            

ความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาที ่ในฝายสื ่อสารองคกรและเครือขายสัมพันธ ที ่ม ีต อการ                   

ตรวจสอบภายใน 

6) หัวหนากลุมงานหนวยรับตรวจ (นางสาวศิริวรรณ ผองศิริ รักษาการผูอำนวยการ

ฝายบัญชี) มีบทบาทในการใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ที่ทำใหเกิด

ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับภาระงานของฝาย              

(การบริหารงบบริหาร การจัดทำบัญชี และรายละเอียดประกอบการทำงบการเงิน) และความคิดเห็น 

ในภาพรวมของเจาหนาท่ีในฝายบัญชีท่ีมีตอการตรวจสอบภายใน 

7) หัวหนากลุมงานหนวยรับตรวจ (นางสาวดวงพร ดอกไม หัวหนากลุมงานบริหาร

การเงิน) มีบทบาทในการใหความเห็นเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ท่ีทำใหเกิดปญหา 

อุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับภาระงานของกลุมงาน 

บริหารการเงินและความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาท่ีในฝายการเงินท่ีมีตอการตรวจสอบภายใน 

8) หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน (นางสาวศิริกาญจน หอมสุคนธ หัวหนากลุม

งานพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ) มีบทบาทในการใหขอมูลตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ               

อาทิ การจัดทำแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และ

การติดตามผลการดำเนินการของหนวยรับตรวจ 
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9) เจาหนาที่หนวยรับตรวจ (นายศิริโรจน ยอดรัก รักษาการหัวหนากลุ มงาน

บริหารองคกรนายจาง) มีบทบาทในการใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ท่ี

ทำให เกิดปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยรับตรวจ รวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับภาระงานของ               

กลุ มงานการบริหารองคกรนายจางคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาที ่ในฝายบริหารหนี ้ 2 ที ่มีตอ                  

การตรวจสอบภายใน  

10) เจาหนาที ่หนวยรับตรวจ (นางสาวกัญยา บุญจันทรคง เจาหนาที ่พัสดุ) มี

บทบาทในการใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตาง ๆ ที่ทำใหเกิดปญหา อุปสรรค 

ในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับภาระงานของกลุมงานการจัดซื้อจัด

จาง และความคิดเห็นในภาพรวมของเจาหนาท่ีในฝายอำนวยการและพัสดุท่ีมีตอการตรวจสอบภายใน 

11) เจาหนาที ่ตรวจสอบภายใน (นางสาวถิรนันท หวานแกว) มีบทบาทในการ                 

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน อาทิ รายงานที่ตองใชในการตรวจสอบ ขอมูลท่ีตองใช             

ในการตรวจสอบ ระยะเวลาในกรตรวจสอบ รายละเอียดในข้ันตอนการปฏบิัติงานตาง ๆ 
 

ข้ันตอนท่ี  2 กำหนดประเด็นปญหาท่ีฝายตรวจสอบภายในประสบอยูในปจจุบัน โดยมีลำดับ

การดำเนินการดังนี้ 

  ลำดับที่ 1 การรวบรวมขอมูล (Data Collection) การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน

จากผูรับตรวจเกี่ยวกับความเขาใจในการตรวจสอบภายใน  เชน การสังเกต (observation) พฤติกรรม

ของผูรับตรวจที่มีตอเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน สัมภาษณผูรับตรวจ (interview) การสัมภาษณ             

แบบตัวตอตัว (Personal interview)  เพื่อทราบทัศนคติของผูรับตรวจ และความเขาใจตอกระบวน             

การตรวจสอบในแตละขั้นตอน โดยไดรับขอมูลตรงตามความจริง และสามารถนำไปวิเคราะห และ

สรุปไดจร ิงตามสมมติฐาน การสำรวจ (survey) หาขอมูลจากสิ ่งท ี ่ เป นอยู แล วตามปกต ิใน                          

การดำเนินงานระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจ  

  ลำดับที่ 2 การเตรียมขอมูล (Data Preparation) ศึกษาและรวบรวมสาเหตุของ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจ และนำปญหามาจัดแบงเปน

หมวดหมูหรือแบงตามกระบวนการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจในปญหาเขาใจในพฤติกรรม 

ตลอดจนเขาใจในสาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหา  

  ลำดับที่ 3 การประชุมรวมเพ่ือรวมกันวิเคราะหปญหา (Patient Data Analysis) 

จัดการดำเนินการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยเชิญตัวแทนฝายงานตาง ๆ (หนวย

รับตรวจกองทุนเงินใหกู ย ืมเพื ่อการศึกษา) ที ่มีความรู และมีประสบการณในการทำงาน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรูสึก การรับรู ความเชื่อ พฤติกรรม และขอมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาที ่ศึกษาเพื ่อใหไดขอมูลอยางรอบดานครบถวน และนำขอมูลสำคัญมาประกอบ

การศึกษารวมวิเคราะหและคนหาแนวทางในการแกไขปญหา 
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  ลำดับ 4 การสรุปผล (Data Visualization) เปนการวิเคราะหเชิงพรรณา โดยนำ

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมปญหาและสาเหตุของปญหา ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหรวมกันและ              

แนวทางการแกปญหาการขาดความรวมมือที่ดีระหวางผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจรวมกัน 

และนำเสนอในรูปแบบตางๆ  เพ่ืองายตอการเขาใจและนำไปใชในการแกปญหา 

ข้ันตอนท่ี 3  ประชุมครั้งท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็น เพ่ือคัดเลือก

ปญหาและหาสาเหตุเพ่ือกำหนดแนวทางการแกปญหาท่ีแทจริง โดยดำเนินการดังนี้ 

  ลำดับที่ 1 ใหฝายตรวจสอบภายใน อธิบายขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดตาม

กระบวนการทำงาน เพื่อใหหนวยรับตรวจเขาใจเหตุผล ความจำเปน และวัตถุประสงคของการดำเนินการ

แตละข้ันตอน 

  ลำดับที่ 2 ใหหนวยรับตรวจดำเนินการแจง ปญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแตละ

ข้ันตอนการตรวจสอบตามท่ีฝายตรวจสอบภายในดำเนินการ โดยดำเนินการท่ีละฝายงาน ดังนี้ 

1. ฝายยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง 

2. ฝายบริหารหนี้ 1 

3. ฝายกูยืม 

4. ฝายสื่อสารองคกรและเครือขายสัมพันธ 

5. ฝายบัญชี 

6. ฝายการเงิน 

7. ฝายบริหารหนี้ 2 

8. ฝายอำนวยการและพัสดุ 

  ลำดับท่ี 3 กลุมจัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนท่ี  4  ประชุมครัง้ท่ี 2 สรุปการสรางความรู ความเขาใจท่ีไดจากการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพื่อกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและตรวจสอบความถูกตองของความรู ความเขาใจ            

อีกครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  ลำดับที่ 1 กำหนดแนวทางแกไขรวมกันระหวางฝายตรวจสอบภายในกับหนวย                

รับตรวจ เพ่ือใหไดทางเลือก หรือ แนวการดำเนินการท่ีจะทำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

  ลำดับที่ 2 คัดเลือกแนวทางการแกไขที่จะนำเปนดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะเปนไป

ตามลำดับความสำคัญ โดยการแกไขจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนของฝายตรวจสอบภายใน และสวน

ของหนวยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 5  นำแนวทางในการแกไขปญหาไปทดลองใช เพื่อตรวจสอบ แกไข และปรับปรุง

ตอไป (ดำเนินการภายใน 30 ตุลาคม 2563) โดยดำเนินการดังนี้ 

  ลำดับที่ 1 ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน มอบหมายผูท่ีรับผิดชอบในแตละ             

กลุมงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
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  ลำดับที่ 2 ผูที่ไดรับมอบหมายนำแนวทางการแกไขปญหาไปทดลองใชตามขั้นตอน 

วิธีการท่ีกำหนด 

  ลำดับท่ี 3  หนวยรับตรวจดำเนินการตามแนวทางการแกไขท่ีตองลงรวมกัน 

ขั้นตอนที่ 6  ประชุมครั้งที่ 3 เสนอผลงานรวมกัน เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงระบบงาน 

โดยดำเนินการดังนี้ 

  ลำดับที ่ 1 ฝายตรวจสอบภายใน เสนอสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการ               

แกไขปญหา โดยระบุสิ่งที่นำไปดำเนินการเกิดผลอยางไรเปนไปตามความคาดหวังของกลุมหรือไม 

และมีปญหา อุปสรรค ในการดำเนินการหรือไมอยางไร 

  ลำดับท่ี 2  สรุปปญหาแบงออกเปน 2 กรณี  

   กรณีท่ี 1 ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการของฝายตรวจสอบภายใน 

   กรณีท่ี 2 ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการกับหนวยรับตรวจ 

  ลำดับท่ี 3 กลุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคในการดำเนินการเพ่ิมเติม

เพ่ือปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการท่ียังไมบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 

ข้ันตอนท่ี 7  ประเมินผลและผูวิจัยสรุปผลงาน  สรุปผลการเรียนรู สรุปนิยามการเรียนรูจาก

ประสบการณจากการปฏิบัต ิ

 

6.  ผลการศึกษา 
 

6.1 สรุปผลการพบปะครั้งท่ี 1 

 ไดทราบปญหาและสาเหตุที ่แทจริงในการเกิดทัศนคติการขาดความรวมมือที ่ดีระหวาง                  

ผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจเรียงตามลำดับความสำคัญตามมุมมองของหนวยรับตรวจ ดังนี้ 

6.1.1 ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่จับผิดเกี ่ยวกับการทำงานของหนวยรับตรวจ 

(ความผิดของหนวยรับตรวจคือผลงานของฝายตรวจสอบภายใน) 

6.1.2 หนวยรับตรวจไมมีการทำความเขาใจบทบาท ภาระหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายใน 

6.1.3 ผูตรวจสอบภายในไมความเขาใจกระบวนการทำงานของหนวยรับตรวจท่ี

ชัดเจน 

6.1.4 ผูตรวจสอบภายในมีการใหขอเสนอแนะโดยไมคำนึงถึงขอจำกัด หรืออุปสรรค

ของหนวยรับตรวจ 

6.1.5 ผูตรวจสอบภายในดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในไมเครงครัด 

โดยไมตรวจสอบในเรื่องท่ีกระทบกับการบริหารงานของฝายบริหาร 
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6.2  สรุปผลการพบปะครั้งท่ี 2 

 แนวทางการแกไขที่ไดจากการหารือรวมกันระหวางผูตรวจสอบภายในและตรวจรับตรวจ               

ไดขอสรุป 4 ขอ ประกอบดวย 

6.2.1 การส ื ่อสาร สร างความเข าใจกฎบัตรคณะอน ุกรรมการตรวจสอบซ่ึง

คณะอนุกรรมการฯ มีหนาที ่โดยตรงในการกำกับการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในจะมี               

ผลตอการดำเนินการของฝายตรวจสอบภายใน 

6.2.2 การสื ่อสาร สรางความเขาใจกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน ซึ ่งเปน

แนวทาง มาตรฐานท่ีฝายตรวจสอบภายในตองปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีกำหนดไว 

6.2.3 การสื่อสาร สรางความเขาในแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 

2564 เปนงานท่ีฝายตรวจสอบภายในตองดำเนินการซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

6.2.4 การสื่อสาร สรางความเขาใจกระบวนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน 

6.3 สรุปผลการพบปะครั้งท่ี 3 

สรุปผลจากการที่นำแนวทางการดำเนินการแกไขไปดำเนินการสงผลใหหนวยรับตรวจ             

ไดร ับทราบ และเขาใจสิ ่งที ่ฝ ายตรวจสอบภายในตองดำเนินการในแตละประเด็นมากยิ ่งข้ึน                    

ทำใหสามารถปรับทัศนคติบางสวนเกี่ยวกับการไมไดรับความรวมมือ อาทิ ทำไมฝายตรวจสอบ             

ภายในจึงตองตรวจสอบวาหนวยรับตรวจดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม ผลการ

ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือไม การใหขอเสนอแนะทำไมตองเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.4  ขอสรุปท่ีไดจากการศึกษาในภาพรวม 

 จากการดำเนินการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติไดขอสรุปที่ตรงกันของกลุมสมาชิก             

ตามคำถามการวิจัยดังนี้ 

6.4.1 เหตุที่หนวยรับตรวจมีทัศนคติเชิงลบตอผูตรวจสอบภายในกองทุนเงินให 

กูยืมเพื่อการศึกษาที่สงผลกระทบตอความรวมมือที่ดีตองานตรวจสอบภายใน คือ หนวยรับตรวจ                 

ขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการตรวจสอบภายใน สมาชิกกลุม            

จึงมีความเห็นรวมกันวา ฝายตรวจสอบภายในตองมีการสื่อสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

หนาที ่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการดำเนินงานของ ฝายตรวจสอบภายใน จึงมีการให

ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายในบรรยายเพ่ือสรางความเขาใจประกอบดวย  

1) กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

2) กฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน  

3) การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจำป 

4) กระบวนการตรวจสอบภายในของแตละเรื่องท่ีตรวจสอบ 
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ทั ้งนี ้ ระหวางการบรรยายไดเปดโอกาสใหมีการซักถามเพื ่อความเขาใจที ่มากขึ ้นดวย 

ซ่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาท่ียังไมเคยทำมากอนในอดีต  

 ผลลัพธที่ไดจากการดำเนินการดังกลาว 4 ขอขางตน พบวา หนวยรับตรวจมีความเขาใจถึง

บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของฝายตรวจสอบภายในมากขึ้นและจากการสอบถามสมาชิกกลุม             

มีความเห็นวาการตรวจสอบภายในเปนเรื ่องที่มีความสลับซับซอน มีมาตรฐานการทำงานที่มาก                 

ซึ่งหนวยรับตรวจยินดีที่จะใหความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของแตทั้งนี้ตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ี             

ของแตละบุคคล เพื ่อสงเสริมใหการตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมายและสงผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงคกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอไป 

6.4.2 สำหรับแนวทางสงเสริมทัศคติทางบวกในการสรางความรวมมือที่ดีระหวาง

หนวยรับตรวจกับผูตรวจสอบภายในของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาควรเปนเชนไร พบวาการ              

ที่นำการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามาใชทำกิจกรรมกลุมในการสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนการพบปะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตาง ๆ สงผลใหฝายตรวจสอบภายในและหนวยรับตรวจมีการรับฟงและสรางความเขาใจระหวางกัน             

ท้ังสองฝายไดมากยิ่งข้ึนเปนจำนวนมาก ซ่ึงสงผลตอทัศนติท่ีดีในการรวมมือกันทำงานตอไปในอนาคต 

 

7.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปการดำเนินการเรียนรูจากการปฏิบัติ ขอเสนอแนะ และการสะทอนบทเรียนของ

สมาชิก 

 การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกทัศนคติการขาดความรวมมือที่ดีระหวาง 

ผูตรวจสอบภายในกับหนวยรับตรวจของกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา โดยนำผูปฏิบัติหนาท่ี               

จริงมาประชุมกลุมเพื่อระดมความคิดเห็นแกไขทัศนคติดการขาดความรวมมือที่ดีระหวางผูตรวจสอบ

ภายในกับหนวยรับตรวจมาเปนแนวทางและไดนำเสนอผูที ่เกี ่ยวของ เพื่อเปนแนวทางหรือเปน 

ตนแบบในการพัฒนาการปรับปรุงแกไขการดำเนินเรื่องอ่ืนๆ ภายในกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 ผลการศึกษาคนควาการประยุกตการเรียนรู จากการปฏิบัติเพื ่อแกไขทัศนคติการขาด                    

ความรวมมือที ่ดีระหวางผู ตรวจสอบภายในกับหนวยตรวจสอบของกองทุนเง ินใหก ู ย ืมเพ่ือ                 

การศึกษา พบประเด็นปญหาท่ีสำคัญคือการสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

กระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ฝายตรวจสอบภายในตองดำเนินการ                 

ใหครบถวน ซึ่งแสดงถึงการทำงานที่ตองเขมงวดและตองมีขั้นตอน วิธีการทำงานที่หลายขั้นตอน             

จนหนวยรับตรวจมองวาเปนการจับผิดการทำงาน (ความผิดของหนวยรับตรวจคือผลงานของ               

ฝายตรวจสอบภายใน) ซึ่งการสื่อสารสรางความเขาใจตาง ๆ ในอดีตที่ผานมาเปนลักษณะของการ             

แจงเวียนหนังสือใหกับหนวยรับตรวจเทานั้น 
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 จากการดำเนินการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติไดขอสรุปที่ตรงกันของกลุม

สมาชิกวาฝายตรวจสอบภายในตองมีการสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ความ

รับผิดชอบ และกระบวนการดำเนินงานของฝายตรวจสอบภายใน จึงมีการใหผู อำนวยการฝาย

ตรวจสอบภายในบรรยายเพื่อสรางความเขาใจประกอบดวย 1. กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ   

2. กฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน 3. การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจำป และ                      

4. กระบวนการตรวจสอบภายในของแตละเรื่องท่ีตรวจสอบ ท้ังนี้ระหวางการบรรยายไดเปดโอกาสให

มีการซักถามเพ่ือความเขาใจท่ีมากข้ึนดวย ซ่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาท่ียังไมไดเคยทำมากอนในอดีต 

 ผลลัพธที่ไดจากการดำเนินการดังกลาว 4 ขอขางตน พบวา หนวยรับตรวจมีความเขาใจ                

ถึงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของฝายตรวจสอบภายในมากข้ึนและจากการสอบถามสมาชิกกลุม

มีความเห็นวาการตรวจสอบภายในเปนเรื ่องที่มีความสลับซับซอน มีมาตรฐานการทำงานที่มาก                 

ซึ่งหนวยรับตรวจยินดีที่จะใหความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของแตทั้งนี้ตองเปนไปตามอำนาจหนาที่ของ

แตละบุคคล เพื่อสงเสริมใหการตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมายและสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือารศึกษาตอไป 
 

7.2 บทเรียนรูดานการจัดการ 

7.2.1 การเตรียมการ ทรัพยากร และปจจัยแหงความสำเร็จ 

   1. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

   (1)  องคการตองมีเปาหมายชัดเจนท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ภายในเพ่ือชวยสงเสริมใหองคการบรรลุเปาหมาย 

  (2)  การใหความรวมมือของสมาชิกกลุมในการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและ

ตรงไปตรงมา กลาแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอกลุม 

  (3)  ผู บริหารฝายตรวจสอบภายในของกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา ใหการ

สนับสนนุในการทำกิจกรรมและสนับสนุนโครงการตอเนื่องจากขอเสนอแนะของกลุมกิจกรรม 

  2.  ปจจัยแหงความลมเหลว  

  (1)  การดำเนินการบางเรื่องสงผลกระทบโดยตรงตอหนวยงานท่ีเขารวมเปนสมาชิก

กลุมอาจไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

  (2)  การดำเนินการตองใชระยะเวลาในการดำเนินการนานอาจทำใหสมาชิกลุมบาง

ทานไมสามารถเขารวมประชุมกลุมไดครบถวนทุกครั้ง 

7.2.2  ประโยชนตอการพัฒนาบุคคล ทีม และองคการ 

  (1)  สมาชิกกลุมและทีมสามารถนำแนวคิดการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ              

เพื่อนำไปแกไขปญหาการปฏิบัติงานภายในหนวยงานยอยใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานไดเปน

อยางดี 
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   (2)  สวนขององคการสามารถนำแนวคิดและวิธีการประยุกตการเรียนรูจาก                   

การปฏิบัติไปขยายผลใหทุกฝายงาน นำแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติเพ่ือการแกไขปญหาขององคการ 

7.2.3 บทเรียนและขอพึงระวังในการดำเนินการโครงการ 

 (1)  ประเด็นปญหาท่ีจะมาแกไขควรจะสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

  (2)  การคัดเลือกสมาชิกกลุมจะตองเปนผูปฏิบัติหนางานจริง ๆ โดยไมมีผูแทนซ่ึงจะ

ไดรับขอมูลและมีการแลกเปลี่ยนไดตรงกับปญหา 

  (3)  ผู บริหารเปนผู คอยใหการสนับสนุนและประกาศนโยบายตามขอเสนอที ่เปน

ประโยชนของกลุม 

7.3 ขอเสนอแนะตอการดำเนินการการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเรื่องนี้ในครั้งตอไป 

7.3.1 การดำเนินการในครั้งนี้คัดเลือกสมาชิกทีมเพียงจำนวน 11 คน เทานั้นและ

เนนในสวนของตำแหนงผูบริหารระดับหัวหนากลุมงานและผูอำนวยการฝายตางๆ ของหนวยรับตรวจ 

จึงมีขอเสนอแนะใหการดำเนินการครั้งตอไปควรเพิ่มสมาชิกทีมหรือนำวิธีการที่ดำเนินการในครั้งนี้            

ไปนำเสนอใหพนักงานทุกระดับอยางท่ัวถึง เพ่ือใหครอบคลุมพนักงานทุกกลุมในองคการ 

7.3.2 การประยุกตใชการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเรื่องที่ดีเปนการรวมมือกันทุก

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดังนี้ ฝายตรวจสอบภายในควรมีการทบทวนกระบวนการหรือวิธีการ 

ทำงานอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับหนวยรับตรวจเพื่อขอความเห็นและแนวทางการดำเนินตอไป                 

ในอนาคต อาทิ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป หรือแผนการตรวจสอบระยะยาว 

7.3.3 การวางแผนเพื่อการเรียนรูในอนาคตเพื่อใหตอบรับกับความตองตองการ 

ใหม ๆ ไดเสนอข้ันตอน 5 ประการเพ่ือความสำเร็จของ AL ดังนี้ 

ขอความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู บริหารระดับสูงโดยทำเปนโครงการ

ชีใ้หเห็นกิจกรรม กระบวนการ ประโยชนท่ีจะไดรับ และทรัพยากรภายในภายนอกองคการท่ีตองการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องตน เพื่อเปนการแนะนำแนวคิดหลักการของ AL อาจมีผู รู มาชี้แจง              

เพื ่อสรางความเขาใจ ใหโอกาสที ่ไดฝกปฏิบัติรู จ ักกระบวนการของ AL โดยคัดเลือกปญหาท่ี

เกี่ยวของรรหาอาสาสมัครจำนวน 5-6 คน เขารวมแกปญหา ใหสะทอน ความคิดอาน มุมมองระบุ

กิจกรรมโครงการ แผนงาน หรือขอปญหา คัดเลือกสมาชิกและผู อำนวยกลุม กำหนดกระบวนการ              

วันเวลา สถานที่ การพบปะอยางตอเนื่อง วัตถุประสงค ผลลัพธที่ตองการขยายผลใหมีการนำ AL ไป

ใชกันอยางจริงจังท่ัวท้ังองคการและมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จอยางตอเนื่อง 
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การนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

อรพิชญ ขยันกิจ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาการนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติ ผูวิจัยไดทำการ

คัดเลือกผู ใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณเจาะลึก ศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวของ การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบวา การใชแนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอกแบงเปน                 

3 ระยะ ไดแก ระยะแรก เริ่มตนดำเนินโครงการ เตรียมแนวทางนโยบาย ประชาสัมพันธทั่วองคกร 

และสรางทีมพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีน ระยะท่ี 2 ดำเนินการนำลงสูการปฏิบัติ โดยอบรมบุคลากร 

สรางหนวยงานนำรอง ประเมินผลติดตาม ระยะท่ี 3 ผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึนไดแก คุณภาพการบริการดีข้ึน 

ผูรับบริการและผูใหบริการมีความพึงพอใจ กระตุนเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีไดจากงานประจำ 

 ปจจัยความสำเร็จไดแก ผูนำองคการ การทำงานเปนทีมของบุคลากรทุกระดับ การยึดผูปวย

เปนศูนยกลาง การใชนโยบายกลยุทธในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ การมีทีมงานรับผิดชอบโดยตรง

และการใช Culture management แบบ Lean mindset เพ่ือทำใหเกิดความยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: การประยุกตใชแนวคิดลีน  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การบริการผูปวยนอก  
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1. บทนำ  
 

 สภาพปญหาของการบริการผู ปวยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ที ่มีผู ปวยเปนจำนวนมาก               

จากทั้งนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา การบริการขาราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ และ                   

การบริการผูประกันตนตามสิทธิ์ประกันสังคม มีผลกระทบทรัพยากรทางดานสุขภาพที่มีอยูอยางจำกัด 

และจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่ไมสามารถเพิ่มอัตราไดอยางอิสระ จึงทำให รพ.ภูมิพลอดลุยเดช 

จำเปนตองมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้น โดยตองมีการปรับเปลี่ยน

การบริการผูปวยนอก โดยพยายามพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอกใหสามารถตอบสนองตอ

จำนวนผูปวยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพกระบวนการ

ใหการบริการ โดยการนำแนวคิดลีนมาใชเนื่องจากมีโครงการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(สรพ.) ที ่จะนำแนวคิดลีนกระจายสู สถานพยาบาลทั ่วประเทศ เพื ่อนำไปสู การประยุกตใชใน              

การพัฒนาองคกร และพัฒนาคุณภาพจากงานประจำ ซึ่งผลของโครงการพบวามีความสำเร็จในการ 

นำแนวคิดลีนมาพัฒนาองคกรทำใหบุคลากรมีทักษะความรูความเขาใจ และสามารถประยุกตใช

แนวคิดลีนในการพัฒนาองคการไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดการตอยอดองคความรูและนวัตกรรม

ทางดานสุขภาพที่สามารถแกปญหาหลักที่เกิดขึ้นในระบบการทำงานของสถานบริการทางการแพทย

ท่ัวประเทศได สงผลทำใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งข้ึน  

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีการนำนโยบายแนวคิดลีนมาใชในการบริการผูปวยนอกตั้งแต

ป พ.ศ. 2555 โดยมีการนำแนวคิดลีนลงสู การปฏิบัติเพื ่อใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม                 

อยางตอเนื่อง ทำใหเกิดโครงการตามแนวคิดลีนมากกวา 50 โครงการ โดยเริ่มที่การพัฒนาคุณภาพ

การบริการผูปวยนอก เนื่องจากมีสภาพปญหาที่เกิดความหนาแนนจากการใหบริการผูปวยนอก ซ่ึง

สงผลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการเปนจำนวนมาก ซ่ึงผลจากการดำเนินงานชวยใหมีประสิทธิภาพ

และบรรลุผลสำเร็จโดยเริ ่มตั้งแตการลดระยะเวลาในการทำงาน และการรอคอยของผูรับบริการ 

รวมถึงสามารถเพิ่มความพึงพอใจแกบุคลากรและผูรับบริการไดมากกวา 90% การประสบความสำเร็จ  

ในครั้งนี ้ไดสงผลทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีนอยางตอเนื่องและไดรับการรับรอง               

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) วาเปนโรงพยาบาลที่ไดรับประกาศนียบัตรการ

รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั ้นกาวหนา (Advanced HA) แหงที ่ 2 ของ

ประเทศในป 2558 และไดรับประกาศนียบัตรการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

ข้ันกาวหนาซ้ำ (RE-accreditation Advanced HA) ในป 2561 (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2562) 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื ่อศึกษากระบวนการ และปญหา อุปสรรค ในการนำนำแนวคิดลีนเขามาใชใน               

การพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   

2.2 เพื ่อศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอความสำเร ็จในการนำแนวคิดลีนเพื ่อการปรับปรุง

กระบวนการบริการ และพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

 ปญหาวิจัย 

 ในการนำแนวคิดลีน มาใชในการบริการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวนอก ของโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช มีแนวทางอยางไร มีปญหา อุปสรรค การแกปญหาอยางไรบาง และปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนลงสูการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอกประกอบดวย

อะไรบาง  

  

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงแนวทางในการนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพ            

การบริการผูปวยนอก ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสำเร็จ

ในการนำแนวคิดไปสูการปฏิบัติ โดยขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้แบงไดเปน  

 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ผูวิจัยไดเลือก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปนพื้นที่ในการศึกษา เพราะ 

เปนโรงพยาบาลที ่มีการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื ่องตามแนวคิดลีน โดย

โรงพยาบาลไดรับการรับรองจาก สรพ. วาเปนโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระดับ Advanced 

HA แหงที่ 2 ของประเทศไทย จึงเปนตัวอยางที่ดีในการศึกษาดานการนำแนวคิดลีนไปสูการพัฒนา

คุณภาพในการบริการผูปวยนอก 

 ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาจะเปนการศึกษาถึงแนวทางการนำนโยบายตามแนวคิดลีน

ลงไปสูการปฏิบัติ ศึกษาปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหวางการนำแนวคิดลงสูการปฏิบัติ รวมท้ัง

การศึกษาถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพ               

การบริการผูปวยนอก  

การศึกษาครั ้งนี ้ดำเนินการโดยใชระเบียบวิธีว ิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Methodology) แบบวิธีกรณีศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เปนแนวทางในการตอบ

คำถามการวิจัยท่ีกำหนดไวเนื่องจากวิธีการวิจัยดังกลาวสามารถอธิบายรายละเอียดจากประสบการณ

ของขอมูลไดครอบคลุมในการดำเนนิการพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวคิดลนี โดยมีรายละเอียดของ

กระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 
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 ผูใหขอมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful 

Sampling) ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูงโรงพยาบาลจำนวน 2 คน ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติงานหนางานจำนวน 9 คน และ              

ผูประสานงานการนำแนวคิดลีนสูการปฏิบัติ 1 คน รวมท้ังหมด 12 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังนี้ แนวคำถามที่ใชสัมภาษณเปนแบบมีโครงสรางในลักษณะปลายเปดเพื ่อเปดโอกาสใหผู ถูก

สัมภาษณไดใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี, เครื่องบันทึกเสียง, กลองถายภาพและ 

สมุดบันทึก เพื่อบันทึกภาพและขอมูล การศึกษาเอกสารที่ไดรับอนุญาตที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสาร   

การอบรมตามแนวคิดลีน โครงการตามแนวคิดลีน และเอกสารประเมินผลการดำเนินการ และ             

ความพึงพอใจ 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห                

จากเนื ้อหา (Content Analysis) และทำการตีความเพื ่อเปนการศึกษาหาความสัมพันธ และ                

ความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ซ่ึงจะนำไปสูความเขาใจตอการดำรงอยูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ของ

ปรากฏการณท่ีศึกษาและหาขอสรุปอันเปนการหาคำตอบของการวิจัยในครั้งนี้ 

 

4. ผลการวิจัย  
 

 ผลการศึกษาวิจัยอธิบายตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการนำเสนอผลของขอมูล ดังนี้ 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อรพิชญ ขยันกจิ 

 

 
          981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1: ผลการศึกษาเรื่องการใชแนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก 

 

 การศึกษาการนำแนวคิดลีนเขามาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก กรณีศึกษา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 กระบวนการในการนำแนวคิดลีนเขา

มาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผู ปวยนอกและปญหาอุปสรรคที ่เกิดขึ ้น ในสวนนี ้ดาน

กระบวนการ แบงการดำเนินงานเปน 3 ระยะ คือระยะท่ี1 การเริ่มตนดำเนินโครงการ ระยะท่ี 2 การ

นำนโยบายแนวคิดลีนลงสูการปฏิบัติ ระยะท่ี 3 ผลของการใชแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพ

การบริการผูปวยนอก สวนที่ 2 ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนมาใชในการ

พัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก ซ่ึงมีผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

ระยะท่ี 1 การเริ่มตนดำเนินโครงการ  

1. การริเริ่มการนำแนวคิดลีนมาใช 

2. การประชุมวางแผนนโยบาย ประกาศท่ัวองคการ 

3. การทำใหเห็นปญหา และหาแนวทางรวมกัน 

4. การสรางทีมงานพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีน 

ระยะท่ี 2 การนำนโยบายแนวคดิลีนลงสูการปฏิบัต ิ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรทุกคน 

2. การสรางหนวยงานนำรอง ตนแบบ 

3. การนำแนวคิดลีนลงสูการปฏิบัติทุกหองตรวจ 

3.1 คนหาปญหารวมกัน 

3.2 มองหาคุณคา โดยผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

3.3 การไหลของงานท่ีตอเน่ืองไมตดิขัด 

3.4 การสงมอบคณุคาเมื่อพรอม 

3.5 การปรับปรุงตอเน่ืองเพ่ือการพัฒนา   

4. การจัดเยี่ยมสำรวจภายใน  

5. การจัดเวทีแสดงผลงาน 

6. การประเมินตดิตามผลเพ่ือการเรียนรูและการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ระยะท่ี 3 ผลจากการนำแนวคิดลนีมาใช 

1. คุณภาพการบริการผูปวยดีข้ึน 

2. ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 

3. ผูปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน 

4. กระตุนการเกิดความคิดนวัตกรรมและการวิจัย 

5.  การทำไดจริงจากงานประจำ 

ปจจัยความสำเร็จ 

1. ผูนำองคการ 

2. การทำงานเปนทีม 

3. วัฒนธรรมองคการ 

4. การเรยีนรูงานพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 

5. การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

6. การมีทีมพัฒนาคณุภาพการบริการ

ตามแนวคิดลีน 

7. การใชนโยบายและกลยุทธขับเคลือ่น

สูการปฏิบัต ิ

8. การใช Culture management โดย 

Lean mindset 

ปญหาและอุปสรรค  

1. การสื่อสาร  

2. การตอตานการเปลี่ยนแปลง 

3. การไมเขาใจแนวคิดลีน ความรูสึก

การเพ่ิมภาระงาน 

4. ขอจำกัดของทรัพยากรตางๆ : คน 

งบประมาณ  
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4.1 กระบวนการในการนำแนวคิดลีนเขามาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก

และปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน 

4.1.1 กระบวนการในการนำนำแนวคิดลีนเขามาใชในการพัฒนาคุณภาพการ

บริการผูปวยนอก 

 การใชแนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก แบงออกเปน 3 ระยะ 

 ระยะแรก เปนระยะเริ่มตนดำเนินโครงการ การเริ่มนำแนวคิดลีนมาประยุกตใชในการพัฒนา

คุณภาพการบริการผูปวยนอก โดยมีการริเริ ่มจากผูอำนวยการโรงพยาบาลหาแนวทางในการนำ

เครื่องมือตามแนวคิดลีน เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก โดยนำวิทยากรจาก 

สรพ. และวิทยากรบริษัทเอกชนที่นำแนวคิดลีนมาใชในองคการ มาบรรยายใหบุคลากรของโรงพยาบาล

ไดฟง ตอมามีการประชุมและวางแผนนโยบายเรื่องแนวคิดลีน โดยเริ่มจากการบริการผูปวยนอก             

กอน ซึ่งมีการประกาศนโยบายนี้ลงไปเพื่อใหรับทราบกันทั่วองคการ รวมถึงมีการสัมมนาเชิงกลยุทธ

ในการหาแนวทางรวมกันในการนำแนวคิดลีนลงไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงในระยะนี้ มีการสรางทีมงานพัฒนา

คุณภาพตามแนวคิดลีน เพื่อเปนทีมในการสนับสนุนในการนำแนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติ โดยคัดเลือก

บุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือไปอบรมเรื่อง Lean Management ของ สรพ. มีการดูงาน เพ่ือทำใหเห็น

ภาพจริงของการนำลีนไปใช ทำใหทีมงานไดรับประสบการณ  บุคลากรในทีมนี้สามารถท่ีจะนำความรู

ประสบการณท่ีไดมาสรางทีมเพ่ือสนับสนุนและใหความรูแกบุคลากรในโรงพยาบาลตอไปได  

 ระยะสอง  การนำนโยบายแนวคิดลีน ลงสูการปฏิบัติ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

ผูปวยนอก เริ่มตนการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการนำแนวคิดลีนมาใช 

โดยเริ่มจากบุคลากรที่มีความเกี่ยวของกับการบริการผูปวยนอกทั้งหมดกอน โดยแบงการจัดอบรม

เปน 3 ระดับ คือ 1) Basic Lean เปนการใหความรูเกี ่ยวกับเรื ่องความรู พื ้นฐานของแนวคิดลีน                  

2) Advanced Lean เปนการอบรมสำหรับ Facilitator ซ่ึงเปนผูท่ีตองเปน Team leader ในการนำ

แนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติในระบบงานของตนเอง และสามารถใชการประเมิน การวัดผลการพัฒนา

คุณภาพโดยใชเครื ่องมือตาง ๆ ได 3) Lean for Executive เปนการอบรมสำหรับบุคลากรที ่ ข้ึน            

เปนผูบริหารในหนวยงานที่เปนหนวยขึ้นตรง และในสวนของการพัฒนาคุณภาพของหนวยขึ้นตรง               

ใหไดทราบถึงบทบาทของตนในการสนับสนุนการนำแนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติ ทีมพัฒนาคุณภาพ             

ตามแนวคิดลีนมีการเลือกหนวยงานที่สนใจเพราะอยากแกไขปญหาและระบบเพื่อมาเปนหนวยงาน

นำรองในการนำแนวคิดลีนไปใช โดยมีการสนับสนุนจากทีมกลาง เพื่อใหงานและกิจกรรมประสบ

ความสำเร็จ แลวนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมสภาคุณภาพ เพื่อทำใหบุคลากรในหนวยงานเกิด

ความภาคภูมิใจ หนวยงานอื่นไดเห็นถึงความสำเร็จ หลังจากนั้นจึงมีการนำแนวคิดลีนลงสูการปฏิบติั

ในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอกท้ังหมด ตามกระบวนการแกปญหาของแนวคิดลีน โดยเริ่ม

จากการคนหาปญหารวมกัน พบวาแตละหองตรวจผูปวยนอกประสบปญหาการใหบริการที่แตกตาง

กันไป เมื่อพบปญหาทำใหมีการคิดหาทางออกรวมกันโดยผานการพูดคุย และมองหาคุณคา เพ่ือ

วิเคราะหขั ้นตอนในการใหบริการวากิจกรรมใดที่เกิดคุณคาตอทั ้งการรับรู ของผู ร ับบริการและ                   
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ผูใหบริการ ซึ่งการนำกระบวนการมาคลี่ดูทั้งระบบวามีขั้นตอนอะไรบาง ขั้นตอนใดที่มีความซ้ำซอน   

ที่เปนความสูญเปลา ไมเกิดคุณคา เปนการทำรวมกันของทีมที่ปฏิบัติงาน จนกระทั่งเหลือสิ่งสุดทาย            

ที่เปนคุณคาแกผู รับบริการตองการจริง ๆ และทำใหเกิดการไหลของงานที่ตอเนื่องไมติดขัด คือ               

การประสานงานภายในและภายนอกแผนก การจัดกระบวนการใหบริการตามข้ันตอนท่ีเกิดคุณคาแก

ผูมารับบริการมากท่ีสุด โดยการลำดับหนาท่ีความรับผิดชอบตาง ๆ ใหเหมาะสม และเจาหนาท่ีทุกจุด

มีสวนรวมในการสรางกระบวนการที่ทำใหเกิดคุณคา เมื่อบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกคนมีความยินยอม

และพรอมที่จะนำกระบวนการนี้ไปสูการปฏิบัติหนางานอยางแทจริงเพื่อใหผู มารับบริการไดรับ              

อยางเหมาะสม เมื่อดำเนินการแลวตองมีการปรับปรุง เมื่อพบปญหาหรือพบโอกาสพัฒนา ก็จะมี           

การปรับปรุงอีกเพื่อทำใหเกิดผลดีที่สุดและตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากที่สุด ดวย      

การพัฒนาอยางตอเนื่องดวยกระบวนการ PDCA   

 ในระยะนี ้มีการการจัดเยี ่ยมสำรวจภายใน เพื ่อกระตุ น และมีการติดตามประเมินผล                 

การดำเนินงานตามแนวคิดลีน ใหคำปรึกษาและคนหาโอกาสในการพัฒนา รวมถึงชวยเรื่องการแกปญหา

และอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจัดเวทีแสดงผลงาน ในการประชุมภายในโรงพยาบาล             

ใหหนวยงานตาง ๆ นำผลงานมานำเสนอ มีการใหรางวัลใหเกิดความภาคภูมิใจ เปนการยกยองและ

เสริมกำลังใจ รวมถึงเปนการกระตุนใหหนวยงานอื่น ๆ ไดรับความรูรวมกัน และกลับไปพัฒนา

หนวยงานของตนเองได  เนื่องจากโรงพยาบาลมีความตองการทำใหเกิดการพัฒนาที่เปนรูปธรรม             

จึงมีการประเมินติดตามผล และเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง มีการเขียนโครงการเพื่อรวบรวมขอมูลตาม

ตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลงานใหทีมพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีน และสภาคุณภาพทราบ เพื่อเปน

ขอมูลในการเรียนรู และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดโอกาสในการพัฒนางานตอยอดเพื่อให

งานออกมาสมบูรณมากที่สุด รวมถึงจากการไดรับรูผลงานจากหองตรวจผูปวยนอกตัวอยางในแผนก

ตาง ๆ ทำใหเกิดการตอยอดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากงานประจำที่ใกลตัว ใหกลายมา            

เปนงานพัฒนาคุณภาพไดโดยไมเพ่ิมภาระงาน  

ระยะสาม ผลจากการนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก  

 รูปแบบในการนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก ของโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช ไดแก การปรับกระบวนการใหบริการ  การปรับสภาพแวดลอมของพื ้นที ่การ

ใหบริการ การใช Visual management เพื่อลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การทำมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำงาน (standard work flow)  การใชแนวคิดลีนในการเก็บพัสดุหมุนเวียน ซึ่งผลจาก

การนำแนวคิดลีนมาใชในแตละหองตรวจผูปวยนอกมีความแตกตางไปตามบริบทของหนวยงาน  

 ผลจากการนำแนวคิดลีนไปใช พบวาคุณภาพการใหบริการผูปวยดีขึ ้น จากการลดความ              

สูญเปลาที ่เกิดในกระบวนการ จะเหลือแตที ่ผ ู ร ับบริการตองการ ซึ ่งแสดงผลออกมาในเรื ่อง                  

ความรวดเร็วในการเขารับบริการ ลดระยะเวลาในการทำหัตถการ ตัวชี้วัดดานกระบวนการรักษาโรค

สำคัญมีผลดีขึ้น จากการที่มองผูรับบริการเปนศูนยกลาง ทำใหมีการปรับการใหบริการใหสอดคลอง

กับความตองการของผู รับบริการแตอยูบนพื ้นฐานคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ทำให
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ผูรับบริการมีความพึงพอใจ โดยคะแนนความพึงพอใจในการรับบริการของผูปวยนอกเพ่ิมจาก รอยละ

80 ในชวงกอนนำแนวคิดลีนมาใช เพิ่มเปน มากกวารอยละ 85-95 ในชวงหลังนำแนวคิดลีนมาใช  

นอกจากนั้นพบวาผูปฏิบัติงานเต็มใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำงานที่ราบรื่น   

ไมเพิ่มภาระงาน แกปญหาได ซึ่งการมีสวนรวมในการนำแนวคิดลีนมาปรับระบบการใหบริการท่ี              

เปนงานประจำของตนเอง ทำใหผูปฏิบัติงานเกิดการยอมรับ และสามารถทำงานพัฒนาคุณภาพได

อยางตอเนื่อง ทำใหมีผลใหผูปฏิบัติงานมีความคิดนวัตกรรม และการวิจัย พัฒนาใหม ๆ โรงพยาบาล 

มีการสนับสนุนใหเกิดการนำเสนอผลงานตามแนวคิดลีน รวมถึงมีการใหรางวัลแกหนวยงานท่ีมีผลงาน

เดน ๆ ทำใหบุคลากรในโรงพยาบาลในหนวยงานตาง ๆ เห็นผลดีและเกิดการกระตุนใหอยากทำ              

เมื ่อนำขอมูลทางสถิติมาวิเคราะหจะพบวามีกระบวนการที่สามารถปรับปรุงในเรื ่องงานประจำสู

งานวิจัยแบบ  Routine to Research   

ซึ่งการพัฒนาคุณภาพดวยแนวคิดลีน ทำไดจริงจากงานประจำ เริ่มจากงานประจำที่ทำอยู    

ไมเปนการเพิ่มภาระงาน เปนการแกไขปญหาระบบงานที่มีอยู ปญหาที่มีอยู เปนการรับรูปญหา

รวมกัน แกไขปรับปรุงรวมกัน เปนการแกไขปญหาอยางเปนระบบ มีการทบทวนพัฒนาไปทีละจุด      

จนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

4.1.2 ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 

การนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอกมีปญหา อุปสรรคในเรื่อง

ของปญหาดานการสื่อสาร เนื่องจากโรงพยาบาล เปนองคการขนาดใหญ มีจำนวนบุคลากรเปน

จำนวนมาก หลายประเภท และมีความหลากหลายใน Generation  จึงทำใหการสื่อสารลงไปสู

บุคลากรทุกระดับมีความยากที่จะใหเกิดการรับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในเรื่องของ              

การนำนโยบายใหม แนวคิดใหม เขามาปฏิบัติทั่วองคการยอมมีการตอตานจากบุคลากรที่ทำงาน           

มาเปนระยะเวลายาวนาน เพราะเคยชินและยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ๆ และดวยภาระ

งานการบริการผูปวยนอกท่ีมาก สงผลทำใหการเปลี่ยนแปลงเกิดไดชา แมวาจะมีการอบรมแนวคิดลีน

แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานแลวก็ตามแต ปญหาที่ตามมาก็คือความไมเขาใจในแนวคิดลีน มองวาเปน  

การเพิ ่มภาระงาน และนอกจากนั ้นปญหาที ่พบคือทรัพยากรที่มีจำกัด เชนงบประมาณที่ตองมี               

การจัดสรรตามวงรอบ และบุคลากรที่มีการโยกยายตามวงรอบ ทำใหเกิดการพัฒนาตามแนวคิดลีน    

ไมตอเนื่อง แนวทางในการแกไขตองสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยผูบริหารระดับสูงมีการประกาศ

นโยบายชัดเจน มีการสื่อสารเพื่อจะลงไปสูผูปฏิบัติงานผานการตรวจเยี่ยมแบบ Respect model 

ผูบริหารระดับกลางและ Facilitator ประจำหนวยงาน มีการจูงใจทำใหบุคลากรที่ตอตานเห็นถึง

ประโยชนและผลดีที่เกิดขึ้น เนนใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน ใหความสำคัญ ทำใหเกิด

การตอตานลดลงเกิดการมีสวนรวมเพิ่มขึ้น และมีการสนับสนุนการนำแนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติเริ่ม

จากปญหาที่พบจากงานประจำกอน ทำใหเกิดความเขาใจวาการพัฒนาคุณภาพเริ่มจากงานประจำ
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ไมใชการเพิ่มภาระงาน สวนเรื่องของทรัพยากรที่มีจำกัด ผูบริหารระดับสูงมีการวางแผนงบประมาณ

รายปเพ่ือท่ีจะรองรับนโยบายนี้   

 4.2 ปจจัยที่สงเสริมความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ 

และพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 การนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก ใหสำเร็จไดจำเปนตอง

อาศัยปจจัยสงเสริมและสนับสนุนหลายอยาง โดยผูวิจัยสามารถวิเคราะหได ดังนี้ ผูนำองคการมี

วิสัยทัศนที่ดี มีบทบาทในการกระตุน สงเสริม สนับสนุน การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน   

มีการติดตามประเมินผล ทำใหเกิดความตอเนื่องในการทำงาน, การทำงานเปนทีม และการมีสวนรวม

ของบุคลากรทุกระดับ, วัฒนธรรมองคการที่เกิดจาก ความภาคภูมิใจที่ทำงานใน โรงพยาบาลที่มี                

ชื่อเปนพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทำใหทุกคนมีคือการทำงานดวยความ

เปนมิตร เปนพี่นอง มีความมุงมั่นพฒันา ทำใหเกิดการทำงานดวยความรวมมือรวมใจกัน, การเรียนรู

และปรับปรุงพัฒนางานคุณภาพอยางตอเนื่องทำใหมีการศึกษาหาความรูดานการพัฒนาคุณภาพ    

อยางสม่ำเสมอ และปรับปรุงใหเขากับบริบทของโรงพยาบาลได, การยึดผูปวยเปนศูนยกลางใน               

การใหบริการ ซึ่งเปนวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงพยาบาล สอดคลอง กับ แนวคิดลีนเปนแนวคิด              

ท่ีมองคุณคาของผูปวย หรือผูรับบริการเปนศูนยกลาง ทำใหเกิดการพัฒนาไดอยางดี, การมีทีมพัฒนา

คุณภาพการบริการโดยใชแนวคิดลีน ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการนำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ ทำให            

มีการสอนอบรมแนวคิดลีน การสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวคิดลีน  ติดตาม หนวยงานตาง ๆ รวมท้ัง

มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลที่จะทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องได, การมีนโยบายและกลยุทธ

ในการขับเคลื่อน ไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทำใหมีเปาหมายและทิศทางเดียวกัน และการท่ีผูบริหารใช  

Culture management รวมกับการทำ Project management  เพื่อทำใหเกิดความยั่งยืนและเกิด

การพัฒนาท่ีตอเนื่อง การทำ culture management  เปนการทำใหคนในองคการสามารถทำ project ได

อยางตอเนื่องและเริ่มตนทำไดดวยตนเอง โดยผาน Lean Mindset คือเปนการใสแนวคิดลีนเขาไปใน

บุคลากรทุกระดับ ทำใหบุคลากรเกิดความคิดวิเคราะหเปนระบบได 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 5.1 การนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก มีการดำเนินงาน

เปน3 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 เริ่มตนดำเนินโครงการโดยมีการนำผูวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาบรรยายกระตุนใหเกิด

ความสนใจ และมีการประกาศวางแผนนโยบาย รวมถึงมีการวางแนวทางในการนำแนวคิดไปสู             

การปฏิบัติอยางชัดเจน มีการประกาศนโยบายประชาสัมพันธทั่วองคการ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ วัชนาภา ชาติมนตรี (2554) วาการกำหนดโครงสรางการพัฒนา

คุณภาพที่มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดมาตรฐาน มีความชัดเจน ตรวจสอบได ทำใหสามารถ
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บรรลุเปาหมายได รวมทั ้งมีการเตรียมพรอมบุคลากรที ่จะเปนทีมกลางในการสนับสนุนไดแก                   

ทีมพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีน โดยการสงไปอบรม เปนแนวคิดเดียวกับ Chaturong Napathron 

(2560) วาการรู จักนำการใชการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื ่อเปน HPO มาปรับใชในองคการจะ

สามารถนำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใชไดประสบความสำเร็จ   

 ระยะที ่ 2 การดำเนินการใชแนวคิดลีนมาพัฒนาคุณภาพการบริการผู ปวยนอก โดยมี                

การอบรมแนวคิดลีนแบงเปน 3 ระดับตามความเหมาะสมของบุคลากร เพื ่อทำการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการ และนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบุคลากรทุกระดับ

มีสวนรวมเพื่อทำใหมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองพัชนา เฮงบริบูรณพงศใจดี (2560) 

วาควรมีการอบรมเพิ่มพูนความรูและความเขาใจในหลักการตามแนวคิดลีนเพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจที่ตรงกันทำใหเกิดความเชื่อมั่นตอแนวคิดลีนเพื่อนำมาใช และ กมลชนก รักขิตธรรม 

(2554) วาแพทยและพยาบาลมีความตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพมากที่สุดในการทำงาน 

แตปจจัยสำคัญในการมีสวนรวม คือการรับรูขอมูลขาวสาร การเห็นปญหา ประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับ 

บรรณาธิการนิตยสาร Idol and Model ( 2554 ). ที่กลาววา กลยุทธในการทำใหเกิดปฏิบัติการ 

Lean ของจักษุจุฬาฯ ที่อาศัยการใหการอบรมบุคลากรทุกระดับ และเปดใหมีการออกความเห็นและ

มีสวนรวมจากทุกคน โดยไมตองการเนนวาใครเปน เจาของโครงการกระตุนใหเกิดความสำเร็จและ

อยากทำตอในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา การสรางหนวยงานท่ีเปนหนวยงานนำรองสงผลทำใหประสบ

ผลสำเร็จในโครงการและกิจกรรม เพราะหนวยงานนำรองเปนแผนกที่ตองการและสนใจในการแกไข

ปญหาตามแนวคิดลีน และเมื่อเกิดความสำเร็จมีการจัดเวทีใหแสดงผลงาน ทำใหเกิดการเรียนรูไปยงั

หนวยงานอื่น ๆ เกิดความสนใจในการนำแนวคิดลีนไปใชตอไป สอดคลองกับ วัชนาภา ชาติมนตรี 

(2554) วาการสรางหนวยงานนำรองโดยเลือกจากสมัครใจและสนใจจะชวยทำใหกิจกรรมเกิด

ความสำเร็จ และเปนผลทำใหเกิดความภาคภูมิใจของคนในหนวยงานนั้น ๆ และหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป 

 การจัดเยี่ยมสำรวจภายในเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา ประเมินติดตามผลอยางตอเนื่อง               

ทำใหเกิดการบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว ทำใหแกปญหา อุปสรรคไดอยางทันทวงที การทบทวน

ปรับปรุงอยางตอเนื่องทำใหการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องแบบ PDCA สอดคลองกับ อนุวัฒน                

ศุภชุติกุล (2552) ที่กลาววา ผูที่รูดีที่สุดวาคุณภาพโรงพยาบาลเปนอยางไร คือผูที่อยูในโรงพยาบาลเอง 

เปนการตรวจสอบตนเอง เพื่อดูจุดออน หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ทำใหมีการพิจารณาปรับปรุง

ปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก  และสอดคลองกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (2561) วาการกำกับ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงและกำหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม มีการติดตามอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปรับแผนให

เหมาะสมกับสถานการณ จะทำใหเกิดความสำเร็จในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติได   
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ระยะท่ี 3 รูปแบบในการนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก                 

มีหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามบริบทของหนวยงาน สวนใหญเปนการปรับปรุงกระบวนการให              

ตรงตามความตองการของผูรับบริการ เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง การใช Visual management 

ในการชวยลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การจัดทำ standard work flow เปนการทำใหงานไหล

ไปตามระบบไดอยางไมขัดของ ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาด สอดคลองกับ อนุวัฒน ศุภชุติกุล 

(2552) วาการทำงานอยางเปนระบบจะชวยลดโอกาสความผิดพลาดจากการทำงาน  

 การนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผู ปวยนอก พบวาเมื ่อลดความ                

สูญเปลาของระบบงาน ทำใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและมีการพัฒนางานไดอยางตอเนื่องรวม           

ถึงสามารถคิดนวัตกรรมและงานวิจัยใหมๆ ได การปรับปรุงกระบวนการสามารถทำไดโดยเริ่มจาก   

งานประจำกอนซึ่งทำใหเกิดความสำเร็จและยั่งยืน สอดคลองกับ อนุวัฒน ศุภชุติกุล (2552) กลาววา 

ในการพัฒนาระบบงานการพยาบาลจะตองเริ ่มจากปญหาในการทำงานจากสิ่งใกลตัวทำใหรู สึก            

งายสามารถทำได  

 ปญหาอุปสรรค ที่สงผลตอการนำแนวคิดลีนมาใชคือเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากองคการมี

ขนาดใหญ มีบุคลากรเปนจำนวนมาก โรงพยาบาลมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงนำเทคโนโลยี  

ท่ีเขาถึงไดตลอดเวลา คือ อินเตอรเน็ตมาใชเผยแพรความรูสูบุคลากรอยางทั่วถึง  แมวามีการตอตาน

การเปลี่ยนแปลงและไมเขาใจแนวคิดลีน คิดวาเพิ่มภาระงาน จากบุคลากรบางสวน สอดคลองกับ 

อัจฉรา โพธิศาสตร (2562) วาปญหาและอุปสรรค ไดแกองคการมีขนาดใหญทำใหมีปญหาดาน              

การสื่อสาร และบุคลากรขาดความรู ความเขาใจในแนวคิดลีน และ Chaturong Napathorn (2559) 

วาการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานทำใหเกิดการตอตานได แตผูบริการมีบทบาทสำคัญในการลดการ

ตอตานโดยกระตุนใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดวยการจูงใจ ซึ่งผูบริหารโรงพยาบาลภูมิพล 

ทั้งระดับสูงและระดับกลางรวมถึง Facilitator ในหนวยงาน ก็มีแนวทางในการจูงใจ โดยชี้ใหเห็น

ประโยชนและผลดี และเพ่ิมการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน 

 5.2 ปจจัยที ่สงเสริมความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพบริการ            

ผูปวยนอก   

เนื่องจากโรงพยาบาลเปนองคกรที่มีขนาดใหญ จำเปนตองอาศัยปจจัยสงเสริมความสำเร็จ     

ในการนำแนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติ ซึ ่งผู วิจัยสามารถวิเคราะหได คือ ผูนำองคกรที่มีวิสัยทัศน  

สอดคลองกับ Warunee Chungpatanapreecha (2014) วาการสนับสนุนของผูบริหารมีอิทธิพลตอ

ความสำเร็จโดยตรงตอคุณภาพของการบริการ ปจจัยความสำเร็จไดแกผูบริหารเห็นความสำคัญ มี  

การทำงานเปนทีม มีการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง มีการแบงปนความรูกันภายในหนวยงาน และ

การพัฒนาคุณภาพเนนผูปวยเปนศูนยกลาง การทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับชั้น สอดคลอง สิริอร วิชชาวุธ (2544) กลาววา การใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีสวนรวมใน  

การทำงานทำใหเกิดความรูสึก และการโนมนาวใจที่มีผลตอระดับการทำงานที่ประสบความสำเร็จ  
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และสอดคลองกับ ภาวิณี หงสเจริญ (2549) พบวา การท่ีจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

ท่ัวองคการ จะตองอาศัยการทำงานเปนทีม ตองสรางบรรยากาศการทำงานเปนทีม  

 ดานความภาคภูมิใจในองคการ สงเสริมทำใหเกิดวัฒนธรรมองคการที่มีการทำงานแบบ

รวมมือรวมใจในการใหบริการเปนอยางมาก ทำใหผูปฏิบัติงานมีความเอาใจใส ยึดถือคุณภาพใน             

การทำงาน ยึดผูปวยเปนศูนยกลางในการพัฒนากระบวนการตางๆ ไดดี สอดคลองกับ พิเชษฐ บัญญัติ 

(2548) กลาวถึงการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลดีตอโรงพยาบาลวาควรสรางวัฒนธรรมท่ีดีใน              ดาน

วิธีการประพฤติปฏิบัติของคนในองคการ  

 การเรียนรูดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเปนระยะเวลายาวนาน ทำใหโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช มีองคความรูดานการพัฒนาคุณภาพ จากการที่โรงพยาบาลมุงมั่นในการขอการ

รับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทำใหไดรับองคความรูมาอยางตอเนื่อง 

รวมถึงไดรับการสนับสนุนมาอยางตอเนื ่อง ทำใหมีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ การนำ

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีนไปใชในการปฏิบัติจึงเปนเรื่องที่บุคลากรเรียนรูไดรวดเร็ว 

รวมถึงการมีทีมงานพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีนท่ีคอยสนับสนุน 

 นอกจากปจจัยดังกลาว ยังพบวาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไดนำแนวคิดลีนลงสูการปฏิบัติ 

โดยใช หล ักการของ Culture management ร วมก ับ Project management เพ ื ่อทำให  เ กิด                   

ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพ โดยผานการกระตุนใหเกิด Lean Mindset ในเรื่องของการทำงาน

ใหดีข้ึนเปนงานประจำ การใชคุณคาของผูรับบริการเปนตัวตั้ง การทำงานเปนทีม แนวรวม การพัฒนางาน

ใหเปนระบบและวัดผลได ซึ่งถูกระบุเปน Core competency ของบุคลากรในโรงพยาบาลในเรื่อง 

Systematic Thinking  เมื่อบุคลากรในโรงพยาบาลสามารถคิดวิเคราะหเปนระบบตามแนวคิดลนีได 

จะเกิดการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวย PDCA 

ทำใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำใหดีข้ึนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

  

6. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 

 จากผลการวิจัยพบวา การใชแนวคิดลีนมาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก 

แบงเปน 3 ระยะ ผูวิจัยจึงขอนำเสนอการนำผลวิจัยไปใชแบงตามระยะตางๆ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 ระยะเริ ่มตนดำเนินโครงการ  ผูวิจัยพบวาการกระตุ นความสนใจดวยการนำ

วิทยากรที่มีประสบการณมาบรรยาย รวมถึงการประกาศนโยบายและมีแนวทางนำนโยบายเกี่ยวกับ

แนวคิดลีนไปสูการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และประกาศประชาสัมพันธทั่วองคการ จะทำใหเกิดความตื่นตัว

และสนใจการนำแนวคิดไปสูการปฏิบัติอยางทั ่วถึง และการเตรียมพรอมทีมสนับสนุนที่จะเปน                 

ทีมหลักในการพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดลีน เพื่อใหมีความรูประสบการณเพียงพอที่จะสนับสนุน                 

มีความสำคัญมาก 
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 ระยะท่ี 2 ระยะการนำแนวคิดลีนลงสูการปฏิบัติ ในระยะนี้การอบรมใหความรูแกบุคลากร

ทุกระดับมีความสำคัญ โดยควรแบงระดับการอบรมใหเหมาะสมกับผูปฏบิัติงาน Team leader และ

ผู บริหาร การเริ ่มการดำเนินการควรเริ ่มจากหนวยงานที ่มีความสมัครใจตองการทำใหเกิดการ

เปลี ่ยนแปลง เพื ่อใหเกิดความสำเร็จ แลวนำเสนอในเวทีคุณภาพเพื ่อกระตุ นใหเกิดการพัฒนา             

ในหนวยงานอื่น ๆตอไป ระหวางดำเนินการควรมีการติดตามประเมินผลงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปน

การกระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 ระยะท่ี 3 ผลของการใชแนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปวยนอก ระยะนี้           

ทีมพัฒนาคุณภาพควรแสดงใหเห็นวา การพัฒนาคุณภาพจากงานประจำตามแนวคิดลีน ทำไดงาย 

จากงานประจำ มีโอกาสในการพัฒนาไดตอเนื่อง กระตุนใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ เกิดกระบวนการใหม ๆ 

ในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว และไดรับความพึงพอใจ 

เมื่อตอบสนองผูร ับบริการไดแลว ผลสุดทายจะสะทอนกลับมาที ่ผู ปฏิบัติงานเองคือภาระงานท่ี             

ไมซับซอน มีความสุขในการทำงาน ขอเสนอแนะการทำวิจัยครั้งตอไป ควรทำการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมใน

เรื ่องการนำแนวคิดลีนไปใชในการพัฒนาคุณภาพผู ปวยใน ซึ ่งมีบริบทที ่มีความแตกตางจาก             

ผูปวยนอกและควรทำการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบในเรื่อง unit cost ท่ีสามารถลดไดจากการใชแนวคิด

ลีนในการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 
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การศึกษาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

ตามนโยบายสาธารณะ 

 

 

อัครพัชร พิศิษฐกุล 0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยตามนโยบายสาธารณะครัง้น้ี” 

เปนการวิจัยผสมผสาน (Mix Method) โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดย            

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณปราชญพื้นบาน ผูเชี่ยวชาญดาน 

การใชกัญชารักษา ผูปวยที่ใชกัญชารักษษโรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

ที่เกี ่ยวของกับการใชกัญชา แนวทางการนำกัญชามาใชในทางการแพทย รวมทั ้งขอเสนอแนะ             

เชิงนโยบาย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจผลการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยกับผูปวย

ที่ใชกัญชาในการรักษา บำบัดโรคตาง ๆ  รวมทั้งขอเสนอแนะจากผลการใชกัญชา การศึกษาครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ การใช

กัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ และศึกษาขอเสนอแนะการใชกัญชาทาง

การแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

ผลการศึกษาพบวา การใชกัญชาจะตองมีความชัดเจนในเรื่องระบบสาธารณสุข ทำให             

การกำหนดนโยบายการใชกัญชาเพื ่อประโยชนทางการแพทยเปนไปในลักษณะของการปองกัน

มากกวาการักษา ใหความรูกับประชาชนถึงประโยชนของกัญชาในการปองกันโรคภัยตางๆ ที่จะเปน

ประโยชนมากกวาการนำกัญชามารักษาโรคซึ่งเปนปลายเหตุ ที ่สำคัญที ่การบริหารประเทศควร

คำนึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก ไมเอื้อตอนายทุน หรือผูเสียผลประโยชนจากแนวนโยบาย 
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การนำกัญมาใชทางการแพทย โดยนโยบายน้ันจะตองสอดคลองกับทัศนคติ คานิยม พื้นฐานความคิด

ความความตองการของ สรางเอกภาพในการสื ่อสารและการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะใน                

การใชสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทยอยางมีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยประกาศ            

ใหใชยากัญชานำเขาจากตางประเทศ ในกรณีผูปวยโรคลมชักอาจจะตองมีคาใชจายในการรักษา             

อยางนอย 10,000 บาท/เดือน ขณะที่การใชน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยหนวยงานรัฐภายในประเทศ 

(น้ำมันกัญชาองคการเภสัชกรรม) ผูปวยจะมีคาใชจายในการรักษาลดลงเหลือเพียง 1 ใน 4 หรือ 

2,500 บาท/เดือนเทานั้น อยางไรก็ตาม ถาหากประเทศไทยมีนโยบายที ่เปดโอกาสใหประชาชน

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยสามารถปลูกและสกัดกัญชาเพื่อใชสำหรับการรักษาโรคตนเองได จะถือเปน

วิธีการแกปญหาขอจำกัดการเขาถึงการรักษาจากราคายาไดเปนอยางดี ดังนั้น นโยบายที่สงเสริม                

ใหประชาชนเขาถึงการใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทยอยางแทจริง ตองไมมุงแตเพียงสงเสริม

บทบาทของหนวยงานของรัฐเทานั้น แตตองใหความสำคัญกับการสงเสริมการเขาถึงการใชกัญชา             

วิถีชาวบานไปพรอมกันดวย ทั้งการเขามามีบทบาทของหมอพื้นบานและการสนับสนุนใหประชาชน

สามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อประโยชนของมวลมนุษชาติอยางแทจริง 

 สรุปไดวาการนำกัญชามาใชทางการแพทยจะตองมีความชัดเจนในเรื่องระบบสาธารณสุข               

มีการกำหนดนโยบายการใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทยเปนไปในลักษณะของการปองกัน

มากกวาการักษา ใหความรูกับประชาชนถึงประโยชนของกัญชาในการปองกันโรคภัยตาง ๆ ที่จะเปน

ประโยชนมากกวาการนำกัญชามารักษาโรคซึ่งเปนปลายเหตุ ที ่สำคัญที ่การบริหารประเทศควร

คำนึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก ไมเอื้อตอนายทุน หรือผูเสียผลประโยชนจากแนวนโยบาย 

อีกทั้งนโยบายจะตองสอดคลองกับทัศนคติ คานิยม พื้นฐานความคิดความความตองการของ สราง

เอกภาพในการสื่อสารและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

 

คำสำคัญ: กัญชา แพทยแผนไทย นโยบายสาธารณะ 

 
1. บทนำ 
 

 กัญชา พืชสมุนไพรที่มีการบันทึกไววามีการนำมาใชตั้งแตยุคหินใหมในประเทศไตหวัน    

ตอมาประมาณ 5,000 ป ประเทศจีน ใชในการรักษาโรคขออักเสบ ความเหน่ือยลา และไขมาลาเรีย 

ประเทศอินเดียปรากฏในลัทธิฮินดูและพุทธศาสนานิกายตันตระมีการใชเรือนชอดอกและยาง           

ของกัญชาในการชวยใหเกิดสมาธิจากนั ้นกัญชาไดแพรหลายมาในแถบเอเชีย ตอมาจึงไดรับ                         

การนำไปใชในเปอรเซียและยุโรปเมื่อ 3,000 ถึง 4,000 ปตอมา โดยครอบคลุมการนำไปใชทาง

การแพทยในหลายรูปแบบ เชน บำบัดโรคเกาต แกไข ลดอาการปวดกลามเน้ือ บำบัดโรคลมชัก 

บำบัดโรควิตกกังวล บำบัดโรคหลอดลมอักเสบ ระงับประสาท แกหอบ แกทองรวง เปนตน (ปานเทพ 

พัวพงษพันธ, 2562) สำหรับประเทศไทยนั้นการแพทยโบราณรับอิทธิพลจากแพทยอายุรเวทจาก
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อินเดีย ผานทางพุทธศาสนา จึงมีการใชกัญชาในการเขาตำรับยาไทยมาอยางยาวนาน ตำราแพทย

แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม กลาวถึงประวัติการแพทยแผนไทย ปรากฏตำราเปนหลักฐาน             

ลายลักษณอักษรมากวา 300 ป ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ตามตำราพระโอสถ                      

พระนารายณ  กระทัง่สมัยรัตนโกสนิทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 

โปรดเกลาฯ ใหรวบรวมตำราทางการแพทยแผนไทยไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะตำราโดยใหบันทึกลง           

หินออนไวตามศาลาราย เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเขาศึกษาหาความรู และในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหชำระและสงเคราะหพระคัมภีรแพทยแผนไทย 

และจัดทำเปนเอกสารข้ึน เรียกวา ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง กระทั่งปจจุบันการแพทย

แผนไทยยังคงอางอิงตามตำราดังกลาว (กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 กัญชา จัดเปนพืชสมุนไพรมีการระบุไวในพระคัมภีรสรรพคุณแลมหาพิกัด สรรพคุณแกไข

ผอมเหลืองหากำลังมิได ใหตัวสั่น เสียงสั่น เปนดวยวาโยธาตุกำเริบ แกนอนมิหลับ นอกจากน้ี กัญชา

ยังปรากฏเปนสมุนไพรเขาในตำรับยาอีกหลายตำรับยา ตามพระคัมภีรตาง ๆ  ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันวา          

มีการใชกัญชาเปนยารักษาโรคมาแตครั้งโบราณ (ปานเทพ พัวพงษพันธ, 2562)   

 เมื่อไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.1961 แกไขโดยพิธีสาร ค.ศ.1972 

ในวันที่ 9 มกราคม 2518 จึงตองรับพันธกรณีที่จะตองควบคุมยาเสพติดตามบทบัญญัติที่ปรากฏใน

อนุส ัญญาดวยการออกพระราชบ ัญญัต ิยาเสพติด พ.ศ.2522 ก ัญชาจ ึงถ ูกควบคุมภายใต

พระราชบัญญัตินี ้โดยถูกกำหนดใหเปนยาเสพติดประเภทที่ 5 ทำใหกระแสกัญชาจึงหายไป                

อยางสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 ประเทศไทยไดมีการแกกฎหมาย เรื่อง

กัญชาและทำใหเกิดการรื้อฟนภูมิปญญาชาติกลับมาอีกครั้ง 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยตามนโยบายสาธารณะ

เพื่อเปนแนวทางการศึกษาการใช ผลการใช ผลกระทบจากแพทย ผูปวยที่เขารับการรักษา และ

ขอเสนอแนะของกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดกำหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

2.2 เพื่อศึกษาผลการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 
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3. คำถามการวิจัย  
 

การศึกษาวิจัยครัง้น้ี ไดกำหนดคำถามของการวิจัยเพือ่เปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

3.1 การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ เปนอยางไร 

3.2 ผลการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย เปนอยางไร 

3.3 ขอเสนอแนะการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยเปนอยางไร 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 

การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยตามนโยบายสาธารณะ กอใหเกิดผลดีตอผู ป วย                 

และสังคมไทย  

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ ครั้งน้ี ผูวิจัยไดกำหนด

ขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

5.1 ดานเนื้อหา  

 การศึกษาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช              

การวิเคราะหเอกสารรวมกับการสมัภาษณปราชญพื้นบาน ผูเช่ียวชาญดานการใชกัญชารักษา ผูปวยที่

ใชกัญชารักษาโรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการใชกัญชา 

แนวทางการนำกัญชามาใชในทางการแพทย  รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   

5.2 ดานตัวแปร 

      ตัวแปรตน  

  กัญชาทางการแพทยแผนไทย  

5.3 ตัวแปรตาม  

  การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

5.4 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากร คือ  

1) เอกสารรวมกับการสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญหรือปราชญพื ้นบานหรือแพทย                

แผนไทย ที่ไดนำกัญชามาใชทางการแพทยแผนไทย  

2) กลุมผูปวยที่ใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
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      กลุมตัวอยาง คือ  

1) เอกสารรวมกับการสมัภาษณปราชญพื้นบาน ผูเช่ียวชาญดานการใชกัญชารักษา 

ผูปวยที่ใชกัญชารักษาโรค กลุมผูสนับสนุนการใชกัญชาเพื่อรักษาโรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวย 

โดยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 คน 

5.5  ดานเวลาและสถานท่ี 

    ทำการศึกษาเอกสารและลงพื้นที่สัมภาษณ ต้ังแตเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ณ คลีนิค 

กัญชาทางการแพทยกระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 1 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี, ราน Hight land หาแยกลาดพราว กรุงเทพฯ, มูลนิธิขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี และงาน 

Meet and Talk with New and White Canabis การปลูกและการใชกัญชารักษาโรค โรงแรม

เอเชีย กรุงเทพฯ 
 

6. แหลงขอมูลท่ีใชในงานวิจัย 
  

งานวิจัยช้ินน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังน้ี ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เปน

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) แล ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาขอมูล เชน เอกสารไดแกหนังสือ สุริยัน กัญชา อัมฤตยโอสถ    

แหงความหวัง โดยอาจารยปานเทพ พัวพงษพันธ บทสัมภาษณ อาจารยเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบาน 

รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 ทาน ไดแก ปราชญพื้นบาน 

ผูเช่ียวชาญดานการใชกัญชารักษา ผูปวยที่ใชกัญชารักษาโรค กลุมผูสนับสนุนการใชกัญชาเพื่อรักษา

โรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวยที่ไดนำกัญชามาใชทางการแพทย  
  

7. กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย  
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญดานการใชกัญชารักษา ผูปวยที่ใชกัญชารักษา

โรค กลุมผูสนับสนุนการใชกัญชาเพื ่อรักษาโรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวยที่ไดนำกัญชามาใช

ทางการแพทย   

กลุมตัวอยาง จำนวน 6 คน ไดแก 

- นายเดชา ศิริภัทร ปราชญชาวบานทางดานการใชกัญชาเพื่อรักษาโรค 

- นางสาวณัฐวรี นิยมาภา อดีตผูปวยมะเร็งปากมดลูก จิตอาสาใหความรูดานการรักษาผูปวย

โดยใชน้ำมันกัญชา 

- นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ ผูเชี่ยวชาญดานการใชกัญชาเพื่อรักษาโรคทางการแพทย สภา

เกษตรกรแหงชาติ 
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- นายรัฐพล แสนรักษ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการใชกัญชา – กัญชงใหถูกตองตามกฎหมาย 

- ผูปวยที่มารับบริการที่คลีนิคกัญชาทางการแพทยกระทรวงสาธารณสุข ซอย สาธารณสุข 1 

ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไมประสงคจะออกนาม จำนวน 2 ทาน 
 

8. เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใชการสัมภาษณเปนรายบุคคล ใชกระบวนการ

วิธีสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structure interview) ซึ่งกำหนดลักษณะของขอคำถามที่มี

ลักษณะเปนคำถามปลายเปด และถามสลับไปมาตามคำถามที่เตรียมไว มีความยืดหยุ น และนำ               

คำสำคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชักจูงผูสัมภาษณใหตรงประเด็น โดยลักษณะคำถามจะ

ปรับเปลี ่ยนถอยคำเพื ่อกระตุ นผู ส ัมภาษณใหตอบคำถามในประเด็นที ่สอดคลองกับงานวิจัย                   

ซึ่งประกอบดวยคำถาม 2 สวน ดังน้ี  

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

- การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

- ผลการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

- ขอเสนอแนะการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยตามนโยบายสาธารณ 
  

9. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต                  

พัฒนบริหารศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย                      

ตามนโยบายสาธารณะ จากแบบสัมภาษณปราชญพื้นบาน ผูเช่ียวชาญดานการใชกัญชารักษา ผูปวยที่

ใชกัญชารักษาโรค กลุมผูสนับสนุนการใชกัญชาเพื่อรักษาโรค และจิตอาสาชวยเหลือผูปวยที ่ได                

นำกัญชามาใชทางการแพทย 
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10. การถอดบทสัมภาษณ  
 

 จะทำขึ้นหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

10.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของประเด็นที่ตองการสัมภาษณ 

10.2 พิจารณาวาขอมูลที่ไดมาเพียงพอตอการตอบคำถามการวิจัยหรือไม 

10.3 เรียบเรียงขอมูล และจัดลำดับความสำคัญของเน้ือหา 
 

11. การจัดทำขอมูลและวิเคราะหผล 
 

 ขั ้นตอนที่ 1 : การจัดระเบียบขอมูลจากเทปการสัมภาษณออกมาเปนลายลักษณอักษร              

อยางละเอียด แลวพิมพลงในโปรแกรม Microsoft word และเก็บไว เพื่อใหงายตอการรวบรวมขอมลู

และสืบคนภายหลัง 

 ขั้นตอนที่ 2 : ทำความเขาใจภาพรวมของขอมูลโดยการอานขอมูลที่ไดมาจากขั้นตอนที่ 1         

ซ้ำหลาย ๆ รอบ จากน้ันอานขอมูลอยางละเอียดเพื่อแตกขอมูลจากการสัมภาษณออกเปนหัวขอยอย 

เลือกเอาเฉพาะหัวขอที่เปนประโยชนตอการตอบคำถามของงานวิจัย 

 ขั ้นตอนที่ 3 : กำหนดเรื ่องประเด็นหลักที ่สะทอนออกมาจากขอมูลทั ้งหมด จากน้ัน                     

จึงวิเคราะหหาแนวคิดที่อยูภายใตประเด็นหลักนั้น อันเปนกระบวนการวิเคราะห โดยเริ่มตนจาก

ประเด็นหลักไปวิเคราะหหาแนวคิดที่มีความหมายใกลเคียงกัน และเอาแตละเรื่องมาเช่ือมโยงเขากัน

ทั้งหมดตามแนวคิดที่สัมพันธกัน 

 ขั ้นตอนที่ 4 : เขียนบรรยายจากสิ ่งที ่คนพบจากการสัมภาษณอยางละเอียด พรอมทั้ง

ยกตัวอยางคำพูดของผูใหสัมภาษณ และคำสำคัญหลักๆ ที่ปรากฏข้ึนเพื่อตอบโจทยงานวิจัย 

 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

12.1 ไดทราบถึงผลของการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

12.2 ไดแนวทางในการพัฒนาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ตามนโยบายสาธารณะ 

 

13. ผลการศึกษา 
 

 การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย ใชในรูปแบบของยาตำรับ ซึ่งมีประกาศใหนำมาใชได

จำนวน 16 ตำรับ และสารสกัดในรูปแบบของน้ำมันกัญชา ซึ่งมีหลายยี่หอแตกตางกันตามสัดสวน 

ของสารสำคัญคือ THC และ CBD มีวิธีการใชหลากหลาย ไดแก การสูดไอระเหย-ดวยปอด การสูบ 

สเปรย แคปซูล ชา หรือสารละลาย และในรูปอาหาร เปนตน 
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ปจจุบันสถานการณปญหายาเสพติดของโลกยังรุนแรงและตองการหาแนวในการแกปญหา

ดังกลาวโดยเนนที่การปองกันการใชยาเสพติดที่ไมไดมีวัตถุประสงคทางการแพทย โดยเฉพาะในกลุม

เยาวชน ดวยความตระหนักดีวา ปญหายาเสพติดอาจมีสวนชักนำใหเกิดปญหาตาง ๆ  เชน ปญหา

อาชญากรรม ปญหาวัยรุ น ปญหาโสเภณี ซองโจร และการพนัน เปนตน ซึ ่งปญหาที ่กลาวมา                   

มีผลกระทบกระเทือนตอความมั ่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ 

ประชาชน ตลอดจนถึงดานเศรษฐกิจดวยจึงไดมีความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อยับยั้งการแพร

ระบาดยาเสพติด ดังน้ัน ในเวทีระหวางประเทศจึงไดมีความตกลงเพื่อเปนการหยุดย้ังการแพรระบาด

ของยาเสพติด ดวยเหตุนี้องคการสันนิบาตชาติและองคการ สหประชาชาติ ไดมีกฎหมายระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดหลายฉบับ สำหรับประเทศไทย ในมิติดานความรวมมือ

ระหวางประเทศน้ัน ประเทศไทยไดเขาเปนรัฐภาคีจำนวน 4 ฉบับดวยกัน (Prutipinyo, 2017) คือ  

1) อนุสัญญาเด่ียววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแกไขฯ ค.ศ.1972 (Single 

Convention on Narcotic Drugs, 1961, as Amended by The 1972 ProtocolAmending 

The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)  

2) อนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention on 

Psychotropic Substances, 1971)  

3) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิ

ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988(United Nations Convention against Illicit Trafficking in 

Narcotic Drugs and PsychotropicSubstances, 1988)  

4) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จ ัดตั ้งในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 (United Nations, 2004) 

สำหรับในประเทศไทยเองก็ไดใหความสำคัญกับปญหายาเสพติด จึงไดบัญญัติกฎหมายที่

เกี่ยวของ กับยาเสพติดใหสอดคลองกับสภาพปญหารวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางสูงสุดและเพื่อเปน  

การอนุวัติการกฎหมายใหเปน ไปตามสนธิสัญญาที่ตนไดไปเปนภาคีอยูดวย จึงไดตรากฎหมายยาเสพ

ติดไวหลายฉบับ สวนกัญชานั้นตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ได

บัญญัติแบง ประเภทยาเสพติใหโทษไว 5 ประเภทดังนี้ มาตรา 7 “ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน                

5 ประเภท คือ ซึ่งกัญชาอยูใน ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่ มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 

เชน กัญชา พืชกระทอม.......”  

จากหลักกฎหมายดังกลาวจึงเห็นไดว า“กัญชา”เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 แต

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 กลับไมไดมีบทนิยามความหมายของคำวา กัญชา ไวแต

อยางใด แตตอ มาไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและ

ประเภทยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ใหความหมายของคำวา 
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กัญชา ดังนี้ “กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. 

และ Cannabis indica Auth) และวัตถุ หรือสารตาง ๆ  ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก ยอด ผล 

ยาง และลำตน เปนตน” และตอมาไดมีประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยา

เสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 12) ไดแกไขช่ือยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 5 ลำดับที่ 1 ในบัญชีทายประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที ่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื ่อง ระบุชื ่อ และประเภทยาเสพติดใหโทษ                    

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน ลำดับที่ ชื่อยาเสพติด 

ใหโทษ ประเภทชื ่อทางเคมี เงื ่อนไข 1 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 กัญชา (Cannabis) ซึ่ง

หมายความ รวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และ

วัตถุหรือสารตางๆ ที ่มีอยู  ในพืชกัญชา 5 ยกเวนเปลือกแหง แกนลำตนแหง เสนใยแหง และ 

ผลิตภัณฑที่ผลิต จากเปลือกแหง แกนลำตนแหง เสนใยแหง  

ดังนั้น จึงสรุปไดวา กัญชา หมายถึง ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 กัญชา (Cannabis)               

ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา  และวัตถุ หรือสารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา ยกเวนเปลือก

แหง แกนลำตนแหง เสนใยแหง และผลิตภัณฑที่ผลิตจาก เปลือกแหง แกนลำตนแหง เสนใยแหง สวน

กรณีของ ผูผลิต นำเขา สงออก ครอบครอง เสพ ซึ่งยาเสพติดใหโทษ ประเภท 5 มีโทษ ทั้งจำและ

ปรับ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 76/1 และมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติ ยา

เสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และสวนการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดเปดชองใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

สามารถ อนุญาตไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา 26 

วรรค 1 ดังนี ้มาตรา 26 “หามมิใหผู ใดผลิต จำหนาย นำเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง            

ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเปนราย ๆ ไป”  

กัญชามีคุณประโยชนทางยาและมีคุณคาตอการรักษาโรคเปนอยางมาก ดวยเห็นน้ีขอมูลทาง

การแพทยดัง กลาวจะเปนมูลฐานในการสนับสนุนเพื่อการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของพืช

สมุนไพรกัญชาตอไป  

อุปสรรคและขอจำกัดในของการใชกัญชาทางการแพทยในประเทศไทย กฎหมายยาเสพติด

อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนากัญชาการแพทย ในหัวขอนี้จะนำเสนอบทวิเคราะหโดยพิจารณาถึง

กฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยที่ เปนอุปสรรคตอการพัฒนากัญชาการแพทยโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ดังนี ้ การกระจัดกกระจายของกฎหมายยาเสพติด      

ตามที่ไดกลาวมาแลวถึงกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยที่กระจัดกระจายไปในหลายฉบับอัน                 

ทำใหเกิดความไมเช่ือมโยงของกฎหมายและไมมีการเรียบเรียงอยางเปนลำดับ ซึ่งในแงของการบังคับ

ใชจะทำใหเกิดความสับสนและการรับรูตอการมีอยูของกฎหมายได ซึ่งพระราชบัญญัติยาเสพตดิให 

โทษ พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายยาเสพติดหลักของประเทศไทย กลับไมไดใหความหมายของกัญชาไว 
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แตได บัญญัติไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ               

(ฉบับที ่ 12) เชนนี ้ถือ ไดวาการบัญญัติดังกลาว ทำใหประชาชานไมสามารถเขาถึงกฎหมายได

โดยสะดวกและไมสามารถเขาใจ กฎหมายไดโดยงาย จึงไมสอดคลองตอขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย

ในแงเวลาเพราะกฎหมายไมวาในระบบ Civil Law หรือ Common Law ลวนแลวแตมี    หลักวา

กฎหมายจะตองมีการ ประกาศเพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจกฎหมายน้ัน แตการที่ประชาชน

จะตองมีความยุงยากและเกิด ความสับสนในการคนหาตัวบทกฎหมายจึงถือไดวาเปนอุปสรรคตอการ

บังคับใชกฎหมายยาเสพติดและการพัฒนากัญชาการแพทย 
  

14. ขอเสนอแนะ  
 

14.1 ควรสนับสนุนผู ทำวิจัยใหเขาถึงกัญชาในแงของคุณภาพ ปริมาณ ชนิดของกัญชา             

เพื่อนำมาวิจัยถึงโทษและประโยชนของกัญชาทางการแพทย 

14.2 ควรสนับสนุนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไมมีผลประโยชนทับซอน สนับสนุน

งานวิจัยกัญชาทางการแพทยที่หลากหลาย เพื่อใหทราบถึงโทษและประโยชนทางการแพทยอยาง

แทจริง 

14.3 ควรสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับกัญชาใหเปนที่เชื่อถือได 

เพื่อที่จะทราบถึงผลทั้งระยะยาวระยะสั้นของกัญชาตอสุขภาพ 
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พฤติกรรมการลงทุนดานการวิจยัและพัฒนาของผูประกอบการ 

ภาคเอกชนในประเทศไทยในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

 
 

 

อานนท ตานะเศรษฐ0
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   บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผูประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทย

เกี่ยวกับการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ ป พ.ศ. 2557 โดยเปนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในดานตาง ๆ ของบริษัทที ่มีผลตอการลงทุนดานการวิจัยและ             

พัฒนาในชวงดังกลาว เพื ่อนำไปสู การจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายที ่ระบุกลุมผูประกอบการ

ภาคเอกชนที่ควรไดรับมาตรการชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ ทั ้งน้ี  

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชขอมูลของผู ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต   

จำนวนทั้งหมด 731 กิจการที่ไดจากผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมใน

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ป 2555-2558 จัดทำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และถูกนำมาวิเคราะหทางสถิติดวยการวเิคราะห

สถิติเชิงพรรณนา การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ดวยการจัดทำตารางไขว (cross 

tabulation) และ Chi-Square Test และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตามดวยการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis)  
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ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

ในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ ป 2557 ประกอบดวย จำนวนพนักงาน ขนาดบริษัท ความเขมขนของการวิจัย

และพัฒนา อายุบริษัท การจางหนวยงานภายนอกใหทำวิจัยและพัฒนา จำนวนบุคลากรวิจัยและ

พัฒนา และประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที่กำไรสุทธิ สัดสวนรายไดจากการสงออก และการมีสถานะ

เปนสวนหนึ่งของบรรษัทขามชาตินั้นไมมีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนา ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรจัดทำมาตรการหรอืกลไกสนับสนุนเพือ่กระตุนการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาของผูประกอบการภาคเอกชนเปนพิเศษในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยที่นโยบายและมาตรการ

สงเสริมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานั ้นควรมีความหลากหลายและครอบคลุมล ักษณะ  

พฤติกรรมและความตองการที่แตกตางกันของบริษัทแตละขนาดและแตละกลุม 

 

คำสำคัญ:  การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา เศรษฐกิจกิจตกต่ำ การจัดการเชิงยุทธศาสตร 
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The Impact of Economic Crisis to Research and 

Development Expenditure of Private Sector in Thailand 
 

 

 

Anont Tanaset* 

 

Abstract 

This study examines the behavior of Thai private companies concerning their 

spending on research and development (R&D) during the economic crisis from political 

uncertainty in 2014 by drawing relationship between companies’ internal factors which 

may affect their spending. The study analyzes the data of 731 companies in manufacturing 

industry from the Research, Development, and Innovation Survey 2012 - 2015 

conducted by the Office of National Higher Education, Science, Research and 

Innovation Policy Council, using descriptive statistics, cross-tabulation and Chi-Square 

test, and regression analysis.  
 

The result shows that number of employees, company size, R&D intensity, 

company age, external R&D, number of R&D personnel, and industry have effect on 

the rate of change of R&D expenditure during 2014, while net profit, export-to-revenue 

ratio, and being a part of MNC do not have any effect. Therefore, it is recommended 

that the government introduce special supporting measures which are customized 

toward firms with different characteristics and needs to promote R&D spending during 

economic crisis. 

Keywords:  R&D Expenditure, Economic Crisis, Strategic Management 
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1. บทนำ 
 

การวิจัยและพัฒนาเปนกลไกสำคัญที ่ชวยใหเกิดการสรางสรรคความรู และนวัตกรรม               

เกิดความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และ

นำไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวตักรรม 

ประเทศไทยเองนั้นก็ไดใหความสำคัญกับการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามาเพิ ่มขึ ้นอยางมาก

โดยเฉพาะในชวงส ิบปท ี ่ผ านมา โดยมีคาใชจ ายดานการวิจัยและพัฒนาของทั ้งประเทศตอ             

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Total Expenditure on R&D per GDP) เพิ ่มขึ ้นจาก 0.20% 

(593 ลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2551 เปน 1.11% (5,644 ลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2561 และสำหรับ 

ในป 2561 นั้น คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนามาจากภาคเอกชนกวา 4,426 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 78.4% ของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ (IMD, 2020) ซึ่งแสดงให

เห็นถึงการใหความสำคัญตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาสินคา

และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตตาง ๆ  ใหสามารถแขงขันไดทั้งในตลาด

ภายในประเทศและตลาดโลก ภาคเอกชนจึงมีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาประเทศ            

ใหพนกับดับรายไดปานกลางและเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 อยางไรก็ตาม การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานั้นถือเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสำหรับ

บริษัทเอกชนดวยผลตอบแทนที่ไมแนนอนและใชเวลานานกอนจะคืนทุน ดังนั ้น ในชวงภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำหรือวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทจำนวนมากจึงเลือกลดคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา  

ไมวาจะ ดวยสาเหตุจากขอจำกัดทางการเงิน หรือจากการปรับแผนลดการลงทุนตามอุปสงคที่ลดลง 

หรือดวยความไมมั่นใจจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้น (Hud and Hussinger, 2015) ในขณะที่บาง

บริษัทที่กลับเลือกที ่จะลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอไปตามปกติ โดยงานวิจัยที ่ผานมายังมี

ความเห็นที่แตกตางกันในแงของปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมของบริษัทเอกชนในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ 

โดยบาง สวนพบวาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ลดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานอย

กวาบริษัทขนาดใหญ (Antonioli, 2010) ในขณะที่บางงานวิจัยพบวาขนาดของบริษัทไมมีผลตอ 

พฤติกรรมในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ (Kanerva and Hollanders, 2009) นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่   

สงผลอีก เชน บริษัทที่ทำการวิจัยและพัฒนาอยู แลวกอนหนาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีแนวโนมคง             

ระดับการวิจัยไวในชวงวิกฤต (Archibugi, 2012)  

  ประเทศไทยเองก็ไดผานภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือวิกฤตเศรษฐกิจมาแลวหลายครั้งทั้งที่เกิด

จากปญหาภายในประเทศหรือจากการไดรับผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก เชน วิกฤตการณ

การเงินในเอเชียหรือวิกฤตตมยำกุง พ.ศ. 2540 วิกฤตสินเช่ือซับไพรม (Subprime Crisis) หรือวิกฤต

แฮมเบอรเกอร พ.ศ. 2550 เหตุการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ยังมีชวงที่เศรษฐกิจไดรับ

ผลกระทบจากปญหาความไมแนนอนทางการเมอืง เชน วิกฤตการณการเมืองไทย พ.ศ. 2556-2557 

ซึ่งแตละชวงไดสงผลกระทบเชิงลบตอการเติบโตของ GDP และนำไปสูการปรับตัวของบริษัทเอกชน
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ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการลดกำลังการผลิต การเลิกจาง รวมไปถึงการปรับแผนการลงทุนดานการวิจัย

และพัฒนาเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว และลาสุดในป พ.ศ. 2563 ทั่วโลกและประเทศไทย              

ไดประสบกับปญหาการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซึ่งถูกคาดการณวาจะนำไปสูวิกฤตเศรษฐกิจ

ครั้งใหญย่ิงกวาวิกฤตตมยำกุง พ.ศ. 2540 และจะทำใหการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ลดลงเหลือ 1.09% ในป พ.ศ. 2563 (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.), 2563) การทำความเขาใจกับพฤติกรรมของภาคเอกชนในชวงเศรษฐกิจ

ตกต่ำจึงมีความสำคัญเพื่อนำไปสูการออกแบบนโยบายและมาตรการชวยเหลือที่เหมาะสม ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของภาคเอกชนในประเทศไทยในชวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำ โดยอาศัยขอมูลระหวางป พ.ศ. 2555-2558 และกำหนดใหชวงป พ.ศ. 2557 เปนชวงที่

ประเทศไทยมีปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อหาปจจัยที่อาจสงผลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 

อาทิ ประเภทอุตสาหกรรม อายุของบริษัท ขนาดของบริษัท แหลงที่มาของเงนิทุนดานการวจิัยและ

พัฒนา และนำไปสูการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาของภาคเอกชนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการลงทุน

ดานการวิจัยและพัฒนาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำป พ.ศ. 2557 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในดานตาง ๆ  ของผูประกอบการภาคเอกชน

ในประเทศไทยที่มีผลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำป พ.ศ. 2557 

3. เพื่อจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ระบุกลุมผู ประกอบการภาคเอกชนที่ควรไดรับ

มาตรการชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชน 

 ผลสำรวจจาก Innobarometer Survey โดย European Commission ในป 2009 ซึ่งทำ

การสำรวจความเห็นของบริษัทเอกชนเกี ่ยวกับการปรับตัวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2008 พบวา                 

ในภาพรวมนั ้นวิกฤตเศรษฐกิจสงผลกระทบเชิงลบตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชน โดยสัดสวนบริษัทที่ต้ังใจจะเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาน้ันลดลงจากรอยละ 38 

เหลือเพยีงรอยละ 9 อยางไรก็ตามบริษัทเอกชนบางสวน เลือกที่จะเพิ่มคาใชจายดานการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งบริษัทกลุมนี้มีแนวโนมที่จะเปนบริษัทที่มีขนาดเล็กทีม่ีอายุนอยซึ่งทำการวิจัยและพัฒนา

เพื่อคนหาโอกาสทางการตลาดใหม ๆ  ที่เกิดขึ้นจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ            

ที่มีการวิจัยและพัฒนาอยู แลวมักจะเพิ ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในชวงที ่เศรษฐกิจ

กำลังขยายตัว  

ขณะเดียวกัน Innovation Tools ทำการสำรวจบริษัทจำนวน 352 รายในป 2009 ถึงการ

ปรับเปลี ่ยนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทตั ้งแตเกิดปญหาเศรษฐกิจในป 2009                

โดยพบวารอยละ 37 ของผูตอบแบบสำรวจกลาววาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทไมมี

การเปลี่ยนแปลง ในขณะที่รอยละ 28.9 กลาววามีการลดการลงทุน และอีกรอยละ 28.2 กลาววามี

การเพิ่มการลงทุน 

การทำลายลางเชิงสรางสรรค (Creative Destruction) และการสะสมเชิงสรางสรรค (Creative 

Accumulation) 

พฤติกรรมการปรับตัวของบริษัทในชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอาจแบงไดเปน 2 ประเภท           

หลัก ๆ  ไดแก 1. การเลือกลดตนทุนตาง ๆ  รวมถึงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหสามารถ

รักษาบริษัทใหอยูรอดพนชวงวิกฤตไดและทำการเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหลัง

ผานชวงวิกฤตไป หรือ 2. การเลือกที่จะคงระดับการลงทุนหรือเพิ่มระดับการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสรางขอไดเปรียบใหกับบริษัทสำหรับการแขงขันหลังชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งการเพิ่ม         

การลงทุนในชวงเศรษฐกิจตกต่ำน้ีไดรับการอธิบายโดย Joseph A. Schumpeter ภายใตแนวคิดของ 

creative destruction และ creative accumulation  

 Creative accumulation อธิบายถึงกระบวนการที ่ เก ิดขึ ้นในชวงเศรษฐก ิจขยายตัว               

โดยบริษัทที่ทำการวิจัยและพัฒนาอยู แลวจะทำลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื ่องเพื่อ           

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทและเพื่อปองกันการเขาสูตลาดโดยผูเลนใหม บริษัทที ่       

มีบทบาทสำคัญใน creative accumulation จึงมักเปนบริษัทขนาดใหญที่ทำการวิจัยและพัฒนา 

อยางเปนทางการและใชประโยชนจากความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทที่มีอยู ในทาง
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กลับกัน creative destruction อธิบายกระบวนการที ่ผ ู  เลนใหมทำการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหมในตลาดใหม ๆ  ที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และเขามามีบทบาทเหนือกวาบริษัท            

ที่เคยครองตลาดอยู เดิม (Schumpeter, 1942) โดยผู มีบทบาทสำคัญในกระบวนการ creative 

destruction คือบริษัทขนาดเล็กหรือผูประกอบการรายยอยที่อาศัยความโอกาสจากความวุนวายจาก

วิกฤตเศรษฐกิจในการแยงสวนแบงตลาดมาจากบริษัทเจาตลาดเดิมหรือทำการสรางตลาดใหมข้ึนมา 

โดยอาศัยความยืดหยุ นและการตอบสนองที ่รวดเร็วกวาของบริษัทขนาดเล็ก (Archibugi and 

Filippetti, 2011) 
 

การจัดการเชิงยุทธศาสตรของภาคเอกชนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 

เมื่อสอบถามถึงยุทธศาสตรของบริษัทที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม

พบวามีหลายยุทธศาสตรที่บริษัทเลือกใช โดยยุทธศาสตรที่บริษัทเลือกใชมากที่สุด (รอยละ 50.9) คือ

การหาวิธีการที่สรางสรรคเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มขยายสินคาที่มีอยู หรือหมายถึงการทำนวัตกรรมแบบ

คอยเปนคอยไป (incremental innovation) ตามดวยการเพิ่มความรวมมือ (รอยละ 47.2) และการ

เพิ่มการใหความสำคัญกับความตองการของผูบริโภค (รอยละ 39.8) ในขณะที่บริษัทสวนนอยเทาน้ัน 

ที่เลือกที่จะทำการ outsource งานดานการวิจัยและพัฒนาไปยังประเทศที่ตนทุนต่ำ (รอยละ 4.0) 

หรือหยุดการทำนวัตกรรมช่ัวคราว (รอยละ 7.7%) 

ในภาพรวมระดับภูมิภาค Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) ไดทำ

การสำรวจบริษัทในสหภาพยุโรปจำนวน 130 แหงที่มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในชวงป  

2009 และพบวาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามีแนวโนมเติบโตตอเนื ่องแมจะอยู ในชวง               

วิกฤตเศรษฐกิจ เพียงแตการเติบโตน้ันจะลดลงกวาปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในสหรัฐอเมรกิา

ที ่ยอนไปถึงชวงเศรษฐกิจถดถอยป 1990-1991 ที ่พบวาบริษัทที่เพิ ่มการลงทุนดานการวิจัยและ 

พัฒนาในชวงเศรษฐกิจถดถอยนั ้นสามารถกลายมาเปนผู นำอุตสาหกรรมไดหลังจากพนชวง              

เศรษฐกิจถดถอย   

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษานี ้ใชข อมูลจากผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมใน

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ป 2555-2558 ซึ ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) (ปจจุบันคือสำนักงานสภานโยบาย             

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)) ซึ่งขอมูลจากผลการสำรวจน้ี             

ไดถูกนำไปใชในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดานโครงสรางพื้นฐาน             

ทางวิทยาศาสตร โดยสถาบัน IMD หรือ IMD World Competitiveness Yearbook เปนประจำ           

ทุกป  
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 การศึกษานี ้ไดใชเฉพาะขอมูลของผู ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที ่มี                

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา ไดเปนกลุมตัวอยางชนิด balanced panel data จำนวนทั้งหมด 

731 กิจการ แบงไดเปนบริษัทขนาดใหญ 376 กิจการ ขนาดกลาง 211 กิจการ และขนาดเล็ก               

144 กิจการ จำแนกไดเปนอุตสาหกรรมทั้งหมด 23 อุตสาหกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

นานาชาติ 2 ตำแหนง (2D-ISIC) และนำมาวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติ ดังน้ี 

1. วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ดวยการจัดทำตารางไขว (cross tabulation) 

และ Chi-Square Test 

3. ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดวยการวิเคราะหการถดถอย 

(regression analysis) ดวยโปรแกรม Stata เพื่อตอบสมมุติฐานตาง ๆ  
 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

จากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา พบวา กลุมตัวอยางกิจการที่นำมาวิเคราะหประกอบดวย

บริษัทขนาดใหญประมาณครึ ่งหนึ ่งจากทั้งหมด (รอยละ 51.44) ตามดวยบริษัทขนาดกลางและ           

ขนาดเล็กที่รอยละ 28.86 และ 19.70 ตามลำดับ ในแงของอายุนั ้น บริษัทกวารอยละ 95 มีอายุ 

บริษัท ณ ป 2556 มากกวา 5 ป มีเพียงสวนนอยจำนวน ประมาณรอยละ 5 เทาน้ันที่อายุต่ำกวา 5 ป 

นอกจากนี้ พบวาบริษัทรอยละ 15.32 มีสถานะเปนสวนหนึ่งของกลุมบรรษัทขามชาติหรือ MNC 

(multinational corporation) สำหรับในสวนของประเภทอุตสาหกรรม พบวาในสามอันดับแรกน้ัน 

มีบริษัทจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารมากที่สุด รอยละ 30.23 ตามมาดวยอุตสาหกรรม

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี รอยละ 21.34 และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางและ

พลาสติก รอยละ 5.88 ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ  ที่เหลือนั้นแตละประเภทอุตสาหกรรมมีจำนวน

บริษัทอยูประมาณไมเกินรอยละ 5  
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ตารางท่ี 4.1:  การเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทระหวางป 2556-2558 

ตัวแปรตาม: การเปล่ียนแปลง                

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ 

บริษัทเทียบกับปกอนหนา 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

RDINCR: เพิ่มขึ้น  

(อัตราการเปล่ียนแปลงสูงกวา 5%) 

257 35.16 247 33.79 357 48.84 

RDDECR: ลดลง  

(อัตราการเปล่ียนแปลงต่ำกวา -5%) 

54 7.39 91 12.45 190 25.99 

คงเดิม  

(อัตราการเปล่ียนแปลงอยูระหวาง -5 ถึง 5%) 

420 57.46 393 53.76 184 25.17 

รวม 731 100.00 731 100.00 731 100.00 
  

ในสวนการแจกแจงตัวแปรตาม คือ การเปลีย่นแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

บริษัทเทียบกับปกอนหนา ไดนำเอามูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในปนั้น ๆ  

เทียบกับการลงทุนในปกอนหนาเพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลง และนำอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ได           

มาแบงเปน 3 กลุม ไดแก  

1. กลุมบริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงฯ สูงกวา 5% (ปรับเพิ่มข้ึนมากกวา 5%)  

2. กลุมบริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงฯ ต่ำกวา 5% (ปรับลดลงมากกวา 5%) 

3. กลุมบริษัทที่อัตราการเปลี่ยนแปลงฯ อยูระหวาง -5 ถึง 5% (ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจน) 

จากน้ันไดนำจำนวนบริษัทในแตละกลุมมาแจกแจงในแตละปดังที่แสดงในตารางที ่4.1 พบวา

ในป 2556 ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 57.46) ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการลงทุนดาน 

การวิจัยและนวัตกรรมไปจากปกอนหนา (2555) ในขณะที่รอยละ 35.16 เพิ่มการลงทุน และมีเพียง

รอยละ 7.39 ที่ลดการลงทุน ตอมาในป 2557 จำนวนผูประกอบการที่คงระดับการลงทุนและเพิม่            

การลงทุนนั้นมีสัดสวนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 57.46 เปนรอยละ 53.75 และจากรอยละ 35.16 

เปนรอยละ 33.79 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนผูประกอบการที่ลดการลงทุนนั้นมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน

จากรอยละ 7.39 เปนรอยละ 12.45 และสุดทายในป 2558 มีการเปลี ่ยนแปลงจากปกอนหนาที่

ชัดเจนขึ้น โดยผูประกอบการสวนมาก รอยละ 48.84 ทำการเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพฒันา 

ในขณะที่ผูประกอบการที่เหลือในสัดสวนใกลเคียงกันเลือกที่จะลดหรือคงระดับการลงทุนไว (รอยละ 

25.99 และรอยละ 25.17 ตามลำดับ 
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4.2 การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ดวยการจัดทำตารางไขว (cross 

tabulation) และ Chi-Square Test 
 

 ผลจากการจัดทำตารางไขว (cross tabulation) และการทดสอบ Chi-Square Test ของ           

ตัวแปรตาม พบวา ในบริษัทที่เพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในป 2557 จำนวน 247 บริษัท 

นั้นสวนใหญมาจากบริษัทที ่เพิ ่มการลงทุนในป 2556 จำนวน 105 บริษัท และบริษัทที่คงระดับ               

การลงทุนในป 2556 จำนวน 118 บริษัท โดยมีสวนนอยมาจากบริษัทที ่ลดการลงทุนในป 2556 

จำนวน 24 บริษัท ในขณะที่ในจำนวนบริษัททีค่งระดบัการลงทุนในป 2557 จำนวน 420 บริษัทน้ัน  

มี 258 บริษัท (รอยละ 65.65) ที่คงระดับการลงทุนอยู แลวในป 2556 ซึ่งถือเปนกลุมที ่มีจำนวน            

มากที่สุด นอกจากนี้พบวา จากทั้งหมด 731 บริษัท มีเพียง 9 บริษัทเทานั้นที่ลดการลงทุนตอเนื่อง           

ทั้งในป 2556 และป 2557 ทั้งนี้ พบวาการทดสอบ Chi2  ไดคา P < 0.05 หมายความวาตัวเลือก             

การลงทุนในป 2556 น้ันมีผลตอตัวเลือกการลงทุนในป 2557 อยางมีนัยสำคัญ 

 สำหรับการจับคูขอมูลการลงทุนระหวางป 2557 และป 2558 พบวาป 2558 เปนปเดียว

ในชวง 3 ปที่จำนวนบริษัทที่เพิ่มการลงทุนมีจำนวนมากกวาจำนวนบริษัทที่คงระดับการลงทุนหรือ           

ลดการลงทุน แตก็เปนปที่มีจำนวนบริษัทลดการลงทุนมากที่สุดในชวง 3 ป เชนเดียวกัน ซึ่งอาจตี 

ความไดวาผูประกอบการสวนใหญจะมีทิศทางการลงทุนที่ชัดเจนคือเพิ่มหรือลดการลงทุนมากกวา 

การคงระดับเดิมไว ในชวงหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปแลว 1 ป ทั้งนี้ พบวาการทดสอบ Chi2           

ไดคา P < 0.05 หมายความวาตัวเลือกการลงทุนในป 2557 น้ันมีผลตอตัวเลือกการลงทุนในป 2558 

อยางมีนัยสำคัญ 

 ในสวนสุดทายซึ่งเปนการจับคูขอมูลการลงทุนระหวางป 2556 และป 2558 คือชวงกอน 

และหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ พบวาเมื่อเปนการจับคูระหวางชวงเวลาที่หางกัน 2 ปนั้น คา Chi2 

ลดลงมาจนทำให P > 0.05 หรือหมายถึงตัวเลือกการลงทุนในป 2556 นั้นไมมีผลตอตัวเลือกการ

ลงทุน ในป 2558 

นอกจากน้ี เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของบริษัทกลุมตัวอยางซึ่งแบงออกเปน

ขนาดใหญ กลาง และเล็ก กับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาระหวางป 2556-2558 

พบวา ขนาดของบริษัทไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกเพิ่ม ลด หรือคงระดับการลงทุน ดานการวิจัยและ

พัฒนา (ป 2556 P = 0.523, ป 2557 P = 0.834, ป 2558 P = 0.894)  

 สุดทาย เมื ่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของบริษัทกลุ มตัวอยางซึ่งแบงออกเปน           

บริษัทใหมที่มีอายุระหวาง 0-5 ป กับบริษัทที่มีอายุ 5 ปขึ้นไป กับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดาน          

การวิจัยและพัฒนาระหวางป 2556 – 2558 พบวาอายุของบริษัทไมมีผลตอการตัดสินใจเลือก           

เพิ่ม  ลด หรือคงระดับการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (ป 2556 P = 0.062, ป 2557 P = 0.800,           

ป 2558 P = 0.669)  
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4.3 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดวยการวิเคราะห            

การถดถอย (regression analysis) 
 

4.3.1 การวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Fixed Effects Model 

ขอมูลของบริษัทจากกลุมตัวอยางเฉพาะที่มีความสมบูรณจำนวน 647 บริษัทใน

ระยะเวลา 3 ปไดถูกนำมาทำเปนขอมูลชนิด balanced panel data และนำไปวิเคราะหดวย

โปรแกรม Stata เพื่อทดสอบความสัมพันธในภาพรวมตลอดระยะเวลา 3 ปของขอมูล โดยไดเลือกใช 

Fixed Effects Model จากผลการทดสอบดวย  Hausman test 

 การทดสอบในสวนนี้ถูกแบงออกเปน 4 การทดสอบยอยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน 

สวนของตัวแปรตามที่ใชในแตละการทดสอบ คือ (1) มูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา                  

(2) อัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (3) ตัวแปรหุน (dummy) ที่แสดงถึง           

การเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากกวารอยละ 5 และ (4) ตัวแปรหุน (dummy) ที่แสดง

ถึงการลดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากกวารอยละ 5 โดยทั้ง 4 การทดสอบยอยน้ันใชตัวแปร

อิสระชุดเดียวกัน  
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Fixed Effects Model 
 

 (1) (2) (3) (4) 

ตัวแปร มูลคา R&D 

(ลานบาท) 

∆RD 

(รอยละ) 

∆RD > 5% 

(dummy) 

∆RD < -5% 

(dummy) 

SIZE: จำนวนพนักงาน 0.00976** 0.0137 0.0000529* -0.0000746*** 

 (0.00470) (0.0106) (0.0000286) (0.0000244) 

REVENUE: รายได (พันลานบาท) 0.350 0.00744 0.000737 -0.00114 

 (0.832) (0.220) (0.00156) (0.00133) 

RDINTEN: ความเขมขนของ R&D 0.224*** 0.354 0.00216*** -0.00144*** 

 (0.0683) (0.234) (0.000517) (0.000442) 

PROFIT: กำไรสุทธิ (พันลานบาท) -7.182 0.403 0.0121 0.0185 

 (12.64) (3.328) (0.0229) (0.0196) 

EXRV: สัดสวนรายไดจากการสงออก 0.628 -0.110 0.000873 -0.000773 

 (0.434) (0.372) (0.00176) (0.00116) 

RDMPW: จำนวนบุคลากร R&D -0.0843 0.180 0.00193*** -0.00105** 

 (0.434) (0.121) (0.000700) (0.000475) 

EXTRD: การวาจางหนวยงาน 1.744 38.78*** 0.200*** -0.186*** 

ภายนอกใหทำ R&D (dummy=1) (3.160) (14.78) (0.0591) (0.0478) 

Year = 2557 1.102 2.854 -0.0167 0.0440*** 

(dummy=1) (0.940) (5.072) (0.0250) (0.0156) 

Year = 2558 5.469 9.315 0.139*** 0.181*** 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Fixed Effects Model (ตอ) 

 (1) (2) (3) (4) 

ตัวแปร มูลคา R&D 

(ลานบาท) 

∆RD 

(รอยละ) 

∆RD > 5% 

(dummy) 

∆RD < -5% 

(dummy) 

(dummy=1) (3.421) (7.449) (0.0281) (0.0201) 

Constant -4.980 0.620 0.227*** 0.193*** 

 (16.49) (14.48) (0.0620) (0.0414) 

จำนวนขอมูล 1,941 1,941 1,941 1,941 

R-squared 0.033 0.011 0.047 0.102 

จำนวนบริษัท 647 647 647 647 
 

(Robust) Standard errors in parentheses 

  *** P<0.01, ** P<0.05, * P<0.1 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Fixed Effects Model โดยพบวา           

ในการทดสอบยอย (1) นั้นพบวา ปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในทางบวกตอมูลคาหรือ

จำนวนเงินที่บริษัทลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ไดแก จำนวนพนักงาน (P<0.05) และความเขมขน

ของการวิจัยและพัฒนา (P<0.01) โดยไมมีปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในทางลบ ในสวน  

การทดสอบยอย (2) (3) และ (4) นั้นพบวาปจจัยที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดานการ

วิจัยและพัฒนา (การลงทุนฯ) มีหลายปจจัยดวยกัน สามารถแจกแจงได ดังน้ี 

1. จำนวนพนักงาน มีผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ่มการลงทุนฯ (P<0.1) และผลกระทบเชิง

ลบตอการลดการลงทุนฯ (P<0.01)  

2. ความเขมขนของ R&D มีผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ ่มการลงทุนฯ (P<0.01) และ

ผลกระทบเชิงลบตอการลดการลงทุนฯ (P<0.01)  

3. จำนวนบุคลากร R&D มีผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ ่มการลงทุนฯ (P<0.01) ) และ

ผลกระทบเชิงลบตอการลดการลงทุนฯ (P<0.05)  

4. การวาจ างหนวยงานภายนอกใหทำ R&D มีผลกระทบเชิงบวกตอการอัตราการ

เปลี่ยนแปลงการลงทุนฯ (P<0.01) การเพิ่มการลงทุนฯ (P<0.01) และมีผลกระทบเชิงลบตอการ          

ลดการลงทุนฯ (P<0.01) 

5. ป 2557 มีผลกระทบเชิงบวกตอการลดการลงทุนฯ (P<0.01) ซึ่งแสดงใหเห็นวาป 2557 

เปนปที่การลงทุนฯ ไดรับผลกระทบเชิงลบ 

6. ป 2558 มีผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ่มการลงทุนฯ (P<0.01) และการลดการลงทุน 

(P<0.01) ซึ่งแมจะดูขัดกันในเบื้องตน แตเมื่อดูประกอบกับการวิเคราะหในสวนของการจัดทำตาราง 

พบวามีความสอดคลองกัน นั่นคือ ในป 2558 บริษัทจำนวนมากมีทิศทางการลงทุนที่ชัดเจนมากข้ึน
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ทั้งในสวนที่ตัดสินใจเพิ่มและสวนที่ตัดสินใจลด โดยมีจำนวนบริษัทที่คงระดับการลงทุนไวเทาเดิม 

(เปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 5) เปนสัดสวนที่นอยลง  
 

4.3.2 การวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) 

 ในสวนของการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี OLS นี้ไดนำเอาขอมูลจากกลุมตัวอยางมาทำ            

การวิเคราะหทีละปแยกจากกัน ประกอบดวย 3 การทดสอบยอยซึ ่งใชอัตราการเปลี ่ยนแปลง                  

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในแตละปเปนตัวแปรตาม คือ (1) ∆RD ป 2556 กอนเศรษฐกิจ

ตกต่ำ (2) ∆RD ป 2557 ชวงเศรษฐกจิตกต่ำ และ (3) ∆RD ป 2558 หลังเศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งนี้เพื่อ              

ใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในแตละชวงเวลา

ของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งอาจจะมีผลแตกตางกันไป  
 

ตารางท่ี 4.3:  ผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) 

   (1)  (2) (3) 

        ตัวแปร  ∆RD 

ป 2556 

     ∆RD  

ป  2557 

 ∆RD 

ป 2558 

SIZE: จำนวนพนักงาน 0.00420 0.00780** 0.00337 

 (0.00349) (0.00348) (0.00659) 

SIZE-L: บริษัทขนาดใหญ  5.348 -15.10 -36.68** 

(dummy=1) (10.48) (9.840) (17.95) 

SIZE-M: บริษัทขนาดกลาง 6.354 -7.455 -19.36 

(dummy=1) (10.84) (10.14) (18.48) 

REVENUE: รายได (พันลานบาท) -0.00272 -0.0432 -0.0493 

 (0.115) (0.0859) (0.1000) 

RDINTEN: ความเขมขนของ R&D 0.000898 -0.00955 0.354 

 (0.143) (0.230) (0.437) 

AGE: อายุบริษัท 0.203 -0.518* -0.159 

 (0.331) (0.307) (0.563) 

NEW: บริษัทอายุไมเกิน 5 ป 0.509 3.584 -18.99 

(dummy=1) (19.00) (17.69) (32.65) 

PROFIT: กำไรสุทธิ (พันลานบาท) -0.159 1.201 -1.261 

 (4.430) (3.144) (5.710) 

EXRV: สัดสวนรายไดจากการสงออก -0.196 -0.00730 0.107 

 (0.120) (0.115) (0.213) 

RDMPW: จำนวนบุคลากร R&D -0.0504 -0.207 -0.0956 

 (0.107) (0.143) (0.268) 

EXTRD: การวาจางหนวยงาน 4.735 6.986 89.74*** 

ภายนอกใหทำ R&D (dummy=1) (10.63) (11.05) (23.33) 
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ตารางท่ี 4.3:  ผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) (ตอ) 

   (1)  (2) (3) 

        ตัวแปร  ∆RD 

ป 2556 

     ∆RD  

ป  2557 

 ∆RD 

ป 2558 

MNC: มีสถานะเปนสวนหน่ึงของ -7.773 7.511 -9.818 

กลุมบรรษัทขามชาติ (dummy=1) (10.79) (10.06) (18.45) 

ISIC = 23 -19.61 -14.18 78.66** 

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทำจากแรอโลหะ (20.75) (19.28) (35.35) 

ISIC = 25 19.54 -15.61 67.91* 

ผลิตภัณฑที่ทำจากโลหะประดิษฐฯ (23.86) (22.38) (40.75) 
 

Standard errors in parentheses 

  *** P<0.01, ** P<0.05, * P<0.1 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธี OLS โดยพบวามีปจจัยหลายอยางที่

สงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดานการวิจยัและพัฒนา ∆RD อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ี 

1. จำนวนพนักงาน มีผลกระทบเชิงบวกตอ ∆RD ป 2557 (P<0.05)  

2. การเปนบริษัทขนาดใหญ มีผลกระทบเชิงลบตอ ∆RD ป 2558 (P<0.05) 

3. อายุบริษัท มีผลกระทบเชิงลบตอ ∆RD ป 2557 (P<0.1) หมายความวาบริษัทที่มีอายุ

มากจะมีแนวโนมในการลดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากกวาบริษัทที่มีอายุนอยในป 2557 

4. การวาจางหนวยงานภายนอกใหทำ R&D มีผลกระทบเชิงบวกตอ ∆RD ป 2558 (P<0.01) 

5. การเปนอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอื ่น ๆ ที ่ทำจากแรอโลหะ (ISIC 23) และ

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ทำจากโลหะประดิษฐ (ISIC 25) มีผลกระทบเชิงบวกตอ ∆RD ป 

2558 (P<0.05 และ P<0.1 ตามลำดับ) 
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะหสถิติพรรณนา พบวามีการปรับเปลีย่นการใชจายดานการวิจัยและพัฒนา

ในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ ป พ.ศ. 2557 โดยหากดูพฤติกรรมการเพิ่มหรือลดการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาของบริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558 พบวามีจำนวนบริษัทที่ลดการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนามากกวา 5% ในป 2557 มากกวาป 2556 รวมถึงในป 2558 ก็ยังมีจำนวนบริษัทที่ลดการลงทนุ

ฯ เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2557 ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั้นสงผลกระทบตอพฤติกรรมของ

บริษัทยาวนานกวา 1 ป อยางไรก็ตาม บริษัทที่ลดการลงทุนในแตละปน้ันก็ยังถือวา เปนสวนนอย น่ัน

คือ รอยละ 7.39 ในป 2556 รอยละ 12.45 ในป 2557 และรอยละ 25 ในป 2558 และนอกจากน้ีในป 
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2558 ก็มีจำนวนบริษัทที ่เพิ ่มการลงทุนฯ สูงถึงรอยละ 48.84 ซึ ่งมากที ่ส ุดในชวงระยะเวลาที่

ทำการศึกษาอีกดวย 

 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที ่มีผลตออัตราการเปลี ่ยนแปลงการลงทุนดานการวิจัยและ 

พัฒนาในชวงเศรษฐกิจต่ำ ป 2557 ประกอบดวย จำนวนพนักงาน ขนาดบริษัท ความเขมขนของ            

การวิจัยและพัฒนา อายุบริษัท การจางหนวยงานภายนอกใหทำวิจัยและพัฒนา จำนวนบุคลากรวิจัย

และพัฒนา และประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที่กำไรสุทธิ สัดสวนรายไดจากการสงออก และการมี

สถานะเปนสวนหน่ึงของบรรษัทขามชาติน้ันไมมีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งนี ้ พบวาการเปนบริษัทขนาดใหญและการเปนบริษัทมีอายุมากสงผลกระทบเชิงลบ                  

ตออัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนฯ เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิด creative accumulation และ creative destruction ที่ไดกลาวกอนหนาในสวนของการ

ทบทวนวรรณกรรม วาบริษัทใหญนั ้นมีการพัฒนานวัตกรรมแบบ creative accumulation คือ            

การวิจัยแบบคอยเปนคอยไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน             

ชวงเศรษฐกิจขยายตัว ในขณะที ่บริษัทขนาดเล็กนั ้นมีแนวโนมจะใชประโยชนจาก creative 

destruction ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจตกต่ำ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม

เพื่อหาโอกาสจากตลาดและแยงสวนแบงตลาดจากบริษัทขนาดใหญในชวงน้ันโดยอาศัยความยืดหยุน

และความคลองตัวที ่มีมากกวาของบริษัท ดังนั ้น ภาครัฐจึงควรมีนโยบาย กลไก และมาตรการ

สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับพฤติกรรมของบริษัททั้งสองกลุมที่แตกตางกัน 

 นอกจากนี้ พบวาความเขมขนของการวิจัยและพัฒนา และการวาจางหนวยงานภายนอก             

ใหทำวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาตางมีผลกระทบเชงิบวกตออัตราการ

เปลี่ยนแปลงการลงทุนฯ ในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ หมายความวา บริษัทที่ใหความสำคัญกับการวิจัย    

และพัฒนาอยู แลวนั้น มักมีแนวโนมที่จะยังคงระดับหรือเพิ ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา               

อยางตอเนื ่องแมจะเปนในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ จึงถือเปนอีกกลุ มบริษัทที ่จะมีสวนสำคัญในการ              

ชวยรักษาและเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไดแมจะประสบกับปญหาเศรษฐกิจ 

ก็ตาม 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรจัดทำมาตรการหรือกลไกสนับสนุนเพื่อกระตุนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ผูประกอบการภาคเอกชนเปนพิเศษในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ เชน มาตรการทางภาษี โดยเฉพาะสำหรับ

บริษัทขนาดใหญและบริษัทที่มีอายุมากซึ่งมีแนวโนมจะลดการลงทุนมากกวาบริษัทขนาดเล็ก 

 2. นโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาควรมีความหลากหลาย

และครอบคลุมลักษณะพฤติกรรมและความตองการที่แตกตางกันของบริษัทแตละขนาดและแตละกลุม 
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ขอเสนอแนะของการศึกษาในอนาคต 

 1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมบรษัิทในอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรม

การคาปลีก คาสง เพื่อเปรียบเทียบผลกับการศึกษาในครั้งน้ี 

 2. ควรเพิ่มตัวแปรอิสระที่อาจมีผลตอการเปลีย่นแปลงการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ผูประกอบการเอกชนเพิ่มเติม เชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากวิกฤตเศรษฐกิจชวงอื่น โดยเฉพาะกับวิกฤตเศรษฐกิจที่

เกิดจากปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 ในป 2563 เมื่อมีการเก็บสำรวจขอมูลเสร็จสิ้น 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการตัดสนิใจเลือกซื้ออัญมณ ี

และเคร่ืองประดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

อารีวรรณ  ศิลาโรจน0* 

  

   บทคัดยอ 
 

ปจจุบันแนวโนมที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ                

มีปจจัยหลายสวนที่มาเกี่ยวของทำใหเกิดพฤติกรรมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ อาทิเชน 

ความเปลี ่ยนแปลงของสถานการณโลก การเกิดแพลตฟอรมใหม ๆ ในการซื้อขายสินคา ซึ ่งจะมี

ผลกระทบโดยตรงกับการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับเพราะการซื้อขายสวนใหญจะเปนแบบ

ออฟไลน ตัวลูกคาจะตองเห็นสินคากอนถึงจะตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริโภค และวิวัฒนาการที่กาวเขาสูสังคมดิจิทัลผูประกอบการธุรกิจดานอัญมณีและเครื่องประดับ

ตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลมีกำหนดกลยุทธในการบริหารจัดการรูปแบบการขายสินคาเดิมใหสามารถ

ตอบโจทยกับสถาการณปจจุบันได 

 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจ โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลแบบออนไลน

โดยใช Google Form จากลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 คน สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแค Chi-square 
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 ผูวิจัยคาดวาประโยชนที่ไดรับในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูประกอบการธุรกิจดานอัญมณีและ

เครื ่องประดับจะไดทราบถึงปจจัยที ่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื ้ออัญมณีและ

เครื่องประดับ เพื่อจะไดเปนการกำหนดกลุมประชากรเปาหมายและการกำหนดกลยุทธทางการตลาด

ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูบริโภค  

 

คำสำคัญ:  อัญมณีและเครื่องประดับ  ความพึงพอใจ  พฤติกรรมของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด 
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Factors Influencing Consumers Purchasing Decision           

for Gems and Jewelry in Bangkok Area 
 

 

 

Areewan  Silarote* 

 

 

Abstract 
 
 At the present, trends which will be influenced to the satisfaction of purchasing 

gems and jewelry, have been happened from many factors and it effected to the 

behavior of purchasing gems and jewelry e.g. (i) the world economic situation has been 

changed, (ii) the new platform of trading.  This situation will be directly affected to the 

method of purchasing gems and jewelry because most of such method purchasing are 

offline platform (the purchaser have to go see the real goods before making decision).  

Then, trends of the consumers have been changed including the evolution steps into 

the digital society, the gems and jewelry’s operators must have a vision and strategy 

to operate the pattern of trading gems and jewelry which will be able to fulfill the 

requirements of the current trading situation. 

 The results of the study of factors which will be affected to the satisfaction in 

the decision to purchase gems and jewelry in Bangkok, there is the objective for study 

(i) behavior of the consumers relating to the purchasing of gems and jewelry in Bangkok 

area, (ii) factors of populations and factors of marketing mix which will be influenced 

to the satisfaction of consumers. This research is the quantitative research, collect the 
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information by online through Google Form. This research collect the information from 

400 consumers who have purchased the gems and jewelry in Bangkok area. This data 

analysis has used the following statistics, e.g. percentage, mean, standard deviation and 

used the hypothesis testing Chi-square 

 The researcher expected that this research is useful for the gems and jewelry’s 

operators because such operators will know the factors which will be influenced the 

consumer purchasing decision of gems and jewelry. Then, such operators will be able to 

stipulate the target group and marketing strategy to consistent with the consumer’s 

requirements and also meet the consumer’s satisfaction. 

 

Keywords:  Gems and Jewelry, Satisfaction, Consumer Behavior, Marketing mix 

 

1. บทนำ  
 

 อัญมณีและเครื่องประดับมีความเปนมายาวนานหลายลานป เรื่องราวที่รวบรวมไดจากสุสาน

โบราณทำใหไดรู วาในสมัยอดีตมีการนำเอาอัญมณี มาใชทำเปนอาวุธ และทำเปนเครื่องประดับ              

โดยเพชร หรือ พลอย ที่ขุดพบในหลุมฝงศพอายุประมาณ 20,000 ป นั้น มีการใชตั ้งแตเปลือก             

หอยทะเลราคาถูกไปจนถึงกอนมรกตที่ยังไมไดเจียระไน ในอดีตผูคนนำอัญมณีในทองถิ ่นมาใช              

เปนสวนใหญ ซึ ่งอัญมณีและเครื ่องประดับนั ้นๆ เปนตัวบงบอกถึงประวัติความเปนไปในสมัย

ประวัติศาสตร โดยเปนสิ่งที่สามารถรับรูถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและแหลงกำเนิดอัญมณีและ

เครื่องประดับของแตละชนชาติ ซึ่ง ณ ปจจุบันงานฝมือชางอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย

ไดรับการยอมรับเปนอับดับตนๆ ของโลก ถึงเรื่องการออกแบบ ความประณีต และความรูความเช่ียวชาญ 

การพัฒนาทักษะดานการศึกษาอัญมณีและเครื่องประดับตางๆ ทั้งน้ีประเทศไทยยังมีช่ือเสียงดานการ

เปนศูนยกลางของ อารยธรรมในตะวันออก ปจจุบันอัญมณีและเครื่องประดับเปนหน่ึงในอุตสาหกรรม

หลักที่เคยเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยโบราณ และดวยความเช่ือด้ังเดิมที่วาการ สวมใสอัญมณีตามราศี

ที่เกิด หรือสวมใสเสื้อผาที่มีสีสันตามสีประจำวันน้ัน จะเปนการนำความโชคดีและความสำเร็จในเรื่อง

ตางๆ น้ันก็ยังคงเปนความเช่ือ และถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันน้ี 

 ถ่ินกำเนิดและแหลงจำหนายอัญมณีและเคร่ืองประดับสูระดับโลก 

 ประเทศไทยไดช่ือวาเปนศูนยกลางและเปนแหลง อัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแหงหน่ึง

ของโลก ไมใชแคจะมีชางที่ฝมือดีและมีพรสวรรคทางดานนี้เทานั้น แตยังเปนแหลงพลอยที่สำคัญ       

อีกดวย แซปไฟรมีการคนพบในจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี แพร เพชรบรูณ 

และสุโขทัย นอกจากนี้จันทบุรีในอำเภอโปงน้ำรอน บอไรและเขาสมิงก็ยังไดชื่อวาเปนแหลงผลิต
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ทับทิมที่สำคัญของไทย รูจักกันดีในนามของ "เมืองแหงอัญมณี" และรวมไป ถึงอำเภอน้ำยืนในจังหวัด

อุบลราชธานีดวยเชนกัน ทับทิมสีแดงพบมากในจันทบุรี และไดรับการเรียกขานกันวา "ทับทิมสยาม" 

ซึ่งไดรับการยอมรับจากนักอัญมณีทั่วโลกในเรื่องของลักษณะการพราวแดงและขลัง ทับทิมสยามจึง

ทำใหประเทศไทยมีความนาเชื ่อถือในการที่จะเปน "ดินแดนแหงอัญมณีตะวันออก"อุตสาหกรรม             

อัญมณีและเครื ่องประดับของไทยไดมีการขยายและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อการสงออกโดยมี          

ขนาดใหญขึ้นถาเทียบกับในอดีต ซึ่งเปนอีกภาคการผลิตที ่ทำใหประเทศมีรายไดหมุนเวียนเขาสู           

ประเทศติด 10 อันดับตนๆ ของประเทศ ซึ ่งรายไดที ่เขามาจากหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนับ

พันลานบาทตอป นอกจากน้ีสามารถสรางงานใหคนไดทำงานนับลานคนเชนกัน ทางดานคุณภาพของ

สินคา ความใสใจในรายละเอียดและราคาที ่เหมาะสมเปนองคประกอบสำคัญในความสำเร็จ                  

อยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมอัญมณีไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจที่รัฐบาลไทย

ไดรับการยกเวนภาษี การนำเขาของวัตถุดิบ นอกจากจะทำใหการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใน

ประเทศไทยยังเปนที่นาสนใจ รัฐบาลไทยไดตกลงที่จะคืนเงินใหเต็มมูลคาภาษีเพิ่ม (VAT) กำหนดไว

สำหรับนักทองเที่ยวที่ซื้ออัญมณีของไทยอีกดวย 

 คุณภาพของอัญมณีไทยสรางความนาเชื่อถือเปนอยางมาก 

 การคาปลีกของอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ ไทยอยูภายใตกฎการคาที่เหมาะสม

ภายใตการดูแลอยางใกลชิดโดยรัฐบาลและองคการอุตสาหกรรม คุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับ

ไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานทองถ่ิน และไดรับการยอมรับในระดับสากลเชน Asian 

Institute of Gemological Science (AIGS), the International Gemological Institute (IGI) 

สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแหงประเทศไทย โดยผานกระบวนการตรวจสอบเขมงวดเปนที่

ยอมรับและการออกใบรับรองคุณภาพเพื่อสรางความเชื ่อมั ่นและไววางใจในเรื่องมาตรฐานของ

คุณภาพของสินคาไทย บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน).(ม.ป.ป) อัญมณีและเครื่องประดับ. สืบคน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563, จาก http://www.sawadee.co.th/thailand/gems/. 

 ทั้งนี้อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยที่ไดรับการยอมรับจากตางประเทศและยังมี 

ฐานการผลิตที่อยูในประเทศไทย ใชชางฝมือเปนคนไทย ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่

ผานมือชางไทยจึงนับเปนจุดแข็งที่สำคัญและยังเปนหนึ่งในปจจัยดึงดูดใหบริษัทขามชาติขนาดใหญ

เขามาตั ้งโรงงานผลิตในไทยอาทิ Pandora Production Co.,Ltd. ซึ่งเลือกไทยเปนฐานการผลิต

เครื่องประดับเงินเพียงแหงเดียวที่กระจายสินคาไปทั่วโลก Rosy Blue Diamond Co., Ltd. ผูผลิต

เพชรรายใหญของโลกสัญชาติเบลเยียม มีฐานการผลิตอยูในหลายอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกและ 

Abbeycrest PLC บริษัทรายใหญสัญชาติอังกฤษ ซึ่งดำเนินธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจำหนาย

เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน ต้ังฐานการผลิตอยูในจังหวัดลำพูน เปนตน 
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2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลอืกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือก

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื ่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือก

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การดำเนินการวิจัยจากที ่ผูวิจัย ไดมีการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี ่ยวของ ผู ศึกษางานวิจัยศึกษาถึงปจจัยที ่ส งผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื ้ออัญมณีและ

เครื่องประดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา รายได ระดับการศึกษา สังคม), ปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด (ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการขาย ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคลากร 

ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานกระบวนการ) อีกทั้งยังศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับ และตัวแปรตาม เปนการศึกษาดานความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับ  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เรื่อง กรณีศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื ้ออัญมณีและครื่องประดับที ่มีม ูลคา           

ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการใชเครื่องมือสถิติ Pearson 

Chi-square โดยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของโดยรายละเอียดในแบบสอบถาม แบง

ออกเปน 5 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ ตรวจสอบรายการ 

(Check-List) ใหเลือกเพียง 1 คำตอบ 

 สวนท่ี 2 เปนคำถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม ในชวงเวลา 1-2 ปที่ผานมาไดมีการซื้อ             

อัญมณีและเครื่องประดับหรือไม โดยการตอบเคย จะไปคำถามสวนที่ 3 แตถาตอบไมเคย จะจบ

แบบสอบถามในทันที 

 สวนท่ี 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ไดแกความถ่ี ในการ             

ใชบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ ชองทางการจัดจำหนายที่ใชบริการ อิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อ และราคาของอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
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รายการ (Check-List) ประกอบไปดวยคำถามแบบใหเลือกเพียง 1 คำตอบและเลือกไดมากกวา                

1 คำตอบ (Multiple Choices) 

 สวนท่ี 4  เปนคำถามเกี ่ยวกับการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่สงผลตอปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับที่มี      

มูลคา ซึ่งคำถามในสวนน้ีมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่ง

มีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert 

Scales)  

 ส วนท่ี 5  ความพึงพอใจโดยรวมตอการเล ือกซื ้ออ ัญมณีและเคร ื ่องประด ับในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวง 1-2  ปที่ผานมา โดยในสวนนี้เปนสวนที่วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม               

ซึ่งระบุไดถึงระดับความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- รายได 

- ระดับการศึกษา 

- สังคม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานสงเสรมิการตลาด 

- ดานชองทางการจัดจำหนาย 

- ดานบุคลากร 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการ 

 
ความพึงพอใจในการตัดสินใจ

เลือกซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 

 

 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณี

และเคร่ืองประดับ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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4. ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาปจจัยที่มผีลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาแตละดานมีดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซื้ออัญมณี

และเครื่องประดับ 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1: จำนวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 120 30.0 

หญิง 280 70.0 

รวม 400 100.0 

อายุ   

20 - 30 ป 77 19.3 

31 – 40 ป 178 44.5 

41 – 50 ป 97 24.3 

51 – 60 ป 33 8.3 

61 ปขึ้นไป 15 3.8 

รวม 400 100.0 

สถานภาพสมรส   

โสด 232 58.0 

สมรส 148 37.0 

หยาราง/หมาย 20 5.0 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

ต่ำกวาประถมศึกษา 2 0.5 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 3 0.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 19 4.8 
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ตารางท่ี 1: จำนวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

อนุปริญญา/ปวส. 26 6.5 

ปริญญาตร ี 238 59.5 

ปริญญาโท 108 27.0 

ปริญญาเอก 4 1.0 

รวม 400 100.0 

รายไดตอเดือน   

ต่ำกวา 10,000 บาท 29 7.3 

10,001 – 20,000 บาท 50 12.5 

20,001 – 30,000 บาท 95 23.8 

30,001 – 40,000 บาท 75 18.8 

40,001 – 50,000 บาท 31 7.8 

50,001 – 60,000 บาท 33 8.3 

60,001 บาทขึ้นไป 87 21.8 

รวม 400 100.0 

อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 23 5.8 

พนักงานบริษัท 220 55.0 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 82 20.5 

ธุรกิจสวนตัว 57 14.3 

อ่ืนๆ 18 4.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซือ้อัญมณีและเครือ่งประดับมีขอมลูสวนบุคคล

ดังน้ี 

เพศ  กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซือ้อัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ  70 

รองลงมาคือ เพศชาย รอยละ 30 

อาย ุ กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมีอายุระหวาง 31-40 ปมากที่สุด  

รอยละ 44.5 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ  24.3  

สถานภาพสมรส กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเปนโสด  

รอยละ 58.0 รองลงมาคือ สมรส รอยละ 37.0 และที่นอยที่สุดคือ หยาราง/หมาย รอยละ 5.0   

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 59.5 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท รอยละ 27.0   
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รายไดตอเดือน กลุ มตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมีรายไดตอเดือน

ระหวาง 20,001-30,000 บาทมากที่สุด รอยละ 23.8 รองลงมาคือ รายไดตอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป 

รอยละ 21.8   

อาชีพ กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเปนพนักงานบริษัท 

รอยละ 55.0 รองลงมาคือขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20.5 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.3 นักเรียน/

นักศึกษา รอยละ 5.8 และที่นอยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ รอยละ 4.5 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 2:  จำนวนและรอยละของขอมูลการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวง 1-2 ปที่ผานมา (คำถามคัดกรอง) 
 

การซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานครในชวง 1-2 ปท่ีผานมา 
จำนวน (คน) รอยละ 

เคย 279 69.8 

ไมเคย 121 30.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานครในชวง 1-2 ปที่ผานมารอยละ 69.8 รองลงมาคือ ไมเคยซื้อ รอยละ 30.3 
 

ตารางท่ี 3: จำนวนและรอยละของจำนวนครั้งในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในรอบ 1-2 ป 
 

จำนวนคร้ัง จำนวน (คน) รอยละ 

1-2 ครั้ง 159 57.0 

3-4 ครั้ง 61 21.9 

5-6 ครั้ง 23 8.2 

7-8 ครั้ง 9 3.2 

9-10 ครั้ง 6 2.2 

มากกวา 10 ครั้ง 21 7.5 

รวม 279 100.0 
 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญในรอบ 

1-2 ป เคยซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 1-2 ครั้ง รอยละ 57.0 รองลงมาคือ จำนวน 3-4 ครั้ง  

รอยละ 21.9   
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ตารางที ่ 4: จำนวนและรอยละของประเภทเครื ่องประดับที ่เคยซื ้อ/อยู ระหวางการตัดสินใจ/มี

ความคิดที่จะซื้อ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ประเภทเคร่ืองประดับท่ีเคยซื้อ/อยูระหวางการ

ตัดสินใจ/มีความคิดท่ีจะซื้อ 
จำนวน (คน) รอยละ 

เงิน 110 39.4 

ทอง 226 81.0 

ไพลิน 59 21.1 

ทองคำขาว 8 2.9 

เพชร 91 32.6 

โกเมน 1 0.4 

ไขมุก 29 10.4 

พลอย 39 14.0 

อ่ืน ๆ (แกวมูราโน, หยก, ทับทิม, หินสีตาง ๆและ 

Pandora) 

3 1.1 

 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเคยซื้อ/อยู

ระหวางการตัดสินใจ/มีความคิดที่จะซื้อเครื่องประดับประเภททอง รอยละ 81 รองลงมาคือ เงิน รอยละ  

39.4 เพชร รอยละ 32.6 
   

ตารางท่ี 5: จำนวนและรอยละของสถานทีเ่ลอืกซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

สถานท่ีเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับ จำนวน (คน) รอยละ 

รานคา (ตามสถานที่ตั้งทั่วไป) 174 62.4 

หางสรรพสินคา 201 72.0 

รานคาออนไลน 51 18.3 

รานคาอ่ืน ๆ (คนรูจัก, ทองเที่ยวตางประเทศ, 

บานหมอ ดิโอลสยาม, เพจ, รานคาเฉพาะ, 

รานคาประจำเชื่อถือได, รานทอง, รานประจำ,ราน

เพชร, สั่งทำกับชางทำเครื่องประดับโดยตรง และ 

พรีออเดอร (pre-order)) 

12 4.3 

 

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญซื้อที่

หางสรรพสินคา รอยละ 72.0 รองลงมาคือ รานคา (ตามสถานที่ต้ังทั่วไป) รอยละ 62.4   
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ตารางท่ี 6: จำนวนและรอยละของเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใชสวนตัว 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณี 

และเคร่ืองประดับ 
จำนวน (คน) รอยละ 

เพื่อใชสวนตัว 213 76.3 

เพื่อเปนของขวัญ 132 47.3 

เพื่อเก็บสะสม 140 50.2 

เพื่อขายตอ / เก็งกำไร 38 13.6 

เพื่อแสดงถึงฐานะ 10 3.6 

เพื่อดานอ่ืน ๆ - - 

 
จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญซื้อเพื่อ

ใชสวนตัว รอยละ 76.3 รองลงมาคือ เพื่อเก็บสะสม รอยละ 50.2 เพื่อเปนของขวัญ รอยละ 47.3  
 

ตารางที่ 7: จำนวนและรอยละของการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในโอกาสตาง ๆ ซื้อตาม

เทศกาล (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ในโอกาสตาง ๆ 
จำนวน (คน) รอยละ 

ซ้ือตามเทศกาล 80 28.7 

ซ้ือเพื่อเปนของขวัญใหบุคคลอ่ืน 84 30.1 

ซ้ือเน่ืองในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด  

วันครบรอบแตงงาน วันวาเลนไทน เปนตน 

107 38.4 

ซ้ือเม่ือพอใจ 184 65.9 

ซ้ือเม่ือมีโปรโมช่ัน 88 31.5 

ซ้ือในโอกาสอ่ืน ๆ - - 
 

จากตารางที่ 7:  พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญซื้อเมื่อ

พอใจรอยละ 65.9 รองลงมาคือ ซื้อเน่ืองในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วันครบรอบแตงงาน วันวาเลนไทน 

เปนตน รอยละ 38.4 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อารีวรรณ  ศิลาโรจน 
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ตารางที่ 8: จำนวนและรอยละของบุคคลที ่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื ่องประดับ 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

บุคคลท่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 
จำนวน (คน) รอยละ 

ตวัทานเอง 249 89.2 

ญาติพี่นอง 28 10.0 

เพื่อน 50 17.9 

แฟน/คูสมรส 71 25.4 

ดาราหรือบุคคลที่มีช่ือเสียง 13 4.7 

อ่ืน ๆ (เปดเจอใน Facebook, IG แลวชอบก็ซ้ือ) 1 0.3 
 

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญซื้อเมื่อ

พอใจ รอยละ 65.9 รองลงมาคือ ซื้อเน่ืองในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วันครบรอบแตงงาน วันวาเลนไทน 

เปนตน รอยละ 38.4 ซื้อเมื่อมีโปรโมช่ัน รอยละ 31.5   
 

ตารางที่ 9: จำนวนและรอยละของแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

แหลงขอมูลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออัญมณี

และเคร่ืองประดับ เคร่ืองประดับ 
จำนวน (คน) รอยละ 

ส่ือส่ิงพิมพ (นิตยสาร แผนพับ) 29 10.4 

ส่ือออนไลน (เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร) 188 67.4 

ส่ือวิทยุและโทรทัศน 12 4.3 

คำแนะนำจากคนรูจัก 95 34.1 

อ่ืน ๆ - - 
 

จากตารางที ่ 9 พบวา กลุ มตัวอยางที ่ เคยเปนผู ซื ้ออัญมณีและเคร ื ่องประดับสวนใหญใช

แหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากสื่อออนไลน (เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิต

เตอร) รอยละ 67.4 รองลงมาคือ คำแนะนำจากคนรูจัก รอยละ 34.1   

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 
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ตารางท่ี 10: จำนวนและรอยละของราคาของอัญมณีและเครื่องประดับที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

ราคาของอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ท่ีซื้อโดยเฉล่ียตอคร้ัง 

จำนวน (คน) รอยละ 

1,000 – 5,000 บาท 88 31.5 

5,001 – 10,000 บาท 42 15.1 

5,001 – 10,000 บาท 47 16.8 

20,001 – 30,000 บาท 51 18.3 

30,001 – 40,000 บาท 16 5.7 

40,001 – 50,000 บาท 16 5.7 

50,001 – 60,000 บาท 5 1.8 

50,001 – 60,000 บาท 1 0.4 

70,001 – 80,000 บาท 3 1.1 

80,001 – 90,000 บาท 1 0.4 

90,001 – 100,000 บาท 1 0.4 

มากกวา 100,001 บาทขึ้นไป 8 2.9 

รวม 279 100.0 

 

จากตารางที่ 10: พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับซื้ออัญมณี                

และเคร ื ่องประดับโดยเฉลี ่ยคร ั ้ งละ 1,000-5,000 บาทมากที ่ส ุด ร อยละ 31.5 รองลงมาคือ                    

20,001- 30,000 บาท รอยละ 18.3   
 

ตารางท่ี 11: จำนวนและรอยละของอัญมณีและเครือ่งประดับที่ซื้อบอยที่สดุ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

อัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีซื้อบอยท่ีสุด จำนวน (คน) รอยละ 

แหวน 194 69.5 

สรอยคอ 180 64.5 

จ้ี 39 14.0 

ตางหู 81 29.0 

สรอยขอมือ/กำไลขอมือ 130 46.6 

ติดเนคไท ติดหนาอก 4 1.4 

อ่ืน ๆ (เล่ียมกรอบพระ) 1 0.4 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อารีวรรณ  ศิลาโรจน 

 

 
        1033 

จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญซื้อแหวน รอยละ  

69.5 รองลงมาคือ สรอยคอ รอยละ 64.5 สรอยขอมือ/กำไลมือ รอยละ  46.6   
 

ตารางท่ี 12: จำนวนและรอยละของชองทางการชำระเงิน เมื่อซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ (เลือกตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ชองทางการชำระเงิน  

เม่ือซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับ  
จำนวน (คน) รอยละ 

เงินสด 24 87.5 

ผอนชำระ 46 16.5 

บัตรเครดิต 103 36.9 
 

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญชำระ

เงินแบบเงินสด รอยละ 87.5 รองลงมาคือ บัตรเครดิต รอยละ 36.9 และที่นอยที่สุดคือ ผอนชำระ 

รอยละ  16.5 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซื้ออัญ

มณีและเคร่ืองประดับ 
 

ตารางท่ี 13: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ  

กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ความสวยงามของรูปแบบสินคา 4.64 0.555 มากที่สุด 

2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑและสินคา 4.13 0.797 มาก 

3. ตราสินคาหรือยี่หอสินคาเปนที่รูจัก 4.22 0.798 มากที่สุด 

4. สินคามีใบรับประกันที่ไดมาตรฐาน 4.54 0.676 มากที่สุด 

5. ช่ือเสียงของแบรนดสินคา 4.36 0.730 มากที่สุด 

6. สินคาสามารถสั่งผลิตตามความตองการของ

ลูกคาได 

3.85 0.974 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.29 0.505 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ กับ

การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสวยงามของรูปแบบสินคา มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.64 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด   



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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ตารางท่ี 14:  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ

การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานราคา 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ความเหมาะสมดานคุณภาพ 4.57 0.588 มากที่สุด 

2. ราคาสินคาสามารถตอรองได 4.21 0.855 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายดานราคาของสินคา 4.33 0.764 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.37 0.623 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับการ

เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 ระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับมากที่สุด   
 

ตารางท่ี 15: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานชองทาง

การจัดจำหนาย กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีหนารานชัดเจน 4.37 0.803 มากที่สุด 

2. ชองทางการติดตอส่ือสารมีความ 

หลากหลายและทันสมัย อาทิเชน Facebook , 

Line , Instagram เปนตน 

3.97 0.961 มาก 

3. รานคาตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง 4.22 0.885 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.19 0.747 มาก 
 

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด

จำหนาย กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19  

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   
 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อารีวรรณ  ศิลาโรจน 
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ตารางที ่  4.16  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานการ

สงเสริมการตลาด กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. การประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนและ ออฟไลน 4.00 0.860 มาก 

2. การสงเสร ิมการขายในชวงเทศกาลต าง ๆอย าง

สม่ำเสมอ 
4.25 0.797 มากที่สุด 

3. การสงเสริมการขายโดยการทำบัตรสมาชิกสะสม

คะแนนเพื่อแลกของรางวัล 
4.01 0.899 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.09 0.740 มาก 
 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 17: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร กับ

การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานบุคลากร 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. การบริการของพนักงาน  4.49 0.634 มากที่สุด 

2. ความกระตือรือรนของพนักงานในการใหบริการ 4.50 0.622 มากที่สุด 

3. น้ำเสียง มารยาท และความสุภาพในการบริการลูกคา 4.58 0.587 มากที่สุด 

4. พนักงานมีความรู ความชำนาญ ในการใหคำแนะนำ 

หรือการใหคำปรึกษา ในตัวสินคาและผลิตภัณฑ 

4.62 0.567 มากที่สุด 

5. พนักงานใหความสำคัญกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน 4.58 0.598 มากที่สุด 

6. พนักงานมีความซื ่อสัตย นาไววางใจ และมีความ

นาเช่ือถือได 

4.63 0.565 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.57 0.534 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร กับการ

เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57 ระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับมากที่สุด   

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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ตารางที่ 18: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะ

ทางกายภาพ กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. การจัดรูปแบบความสวยงามหนารานและภายใน

ราน 

4.07 0.768 มาก 

2. มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับรองรับลูกคา 3.94 0.889 มาก 

3. บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 4.01 0.837 มาก 

4. สินคามีปายราคาที่ชัดเจน 4.39 0.725 มากที่สุด 

5. พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย 4.24 0.797 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.13 0.645 มาก 
 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทาง

กายภาพ กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 19: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ  

กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานกระบวนการ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. รานคามีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม 4.50 0.661 มากที่สุด 

2. รานคามีนโยบายในการรับซ้ือสินคาคืน หรือ  

เปล่ียนสินคาที่ยุติธรรม 
4.62 0.555 มากที่สุด 

3.  รานคามีทางเลือกในการรับชำระคาสินคาหลายวิธี 

อาทิเชน เงินสด บัตรเครดิต  ผอนชำระ 
4.53 0.610 มากที่สุด 

4. รานคามีการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมอาทิ

เชน 

รับเปล่ียน - คนืสินคา ,ซอม , ชุบสี  

4.63 0.565 มากที่สุด 

5. รานคามีกระบวนการในการใหบริการที่รวดเร็ว 

สะดวก และถูกตอง 
4.64 0.528 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.58 0.492 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการกับ

การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58 ระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด   



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อารีวรรณ  ศิลาโรจน 

 

 
        1037 

 

 

ตารางท่ี 20: จำนวนและรอยละของความพงึพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณี 

และเคร่ืองประดับ 

จำนวน 

(คน) 

รอยละ 

มากที่สุด - - 

มาก - - 

ปานกลาง 33 11.8 

นอย 152 54.5 

นอยที่สุด 94 33.7 

รวม 279 100.0 
 

จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญมี 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับ รอยละ 54.5 รองลงมาคือ พึงพอใจ             

นอยที่สุด รอยละ 33.7 และที่นอยที่สุดคือ พึงพอใจปานกลาง รอยละ 11.8 
 

4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณี

และเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ตารางท่ี 21: ความสัมพันธระหวางเพศกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อ 

อัญมณีและเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 21.1 8.4 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 78.9 91.6 88.2 (246) 

รวม 100.0 (76) 100.0 (203) 100.0 (279) 
 

𝑋𝑋2 = 8.523    df  =  1    p  =  0.004 

 

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.004  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ เพศมี



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
  1038  

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 22: ความสัมพันธระหวางอายุกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมใน 

การซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร   

อายุ 

20-30 

ป 

31-40 

ป 

41-50 

ป 

51-60 

ป 

61 

ปข้ึนไป 

รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 14.3 12.7 7.6 23.8 - 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 85.7 87.3 92.4 76.2 100.0 88.2 (246) 

รวม 
100.0 

(49) 

100.0 

(118) 

100.0 

(79) 

100.0 

(21) 

100.0  

(12) 

100.0 

(279) 
 

𝑋𝑋2 =  6.230    df  =  4    p  =  0.183 
 

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความพึงพอใจโดยรวมใน            

การซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการ

ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.183  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

อายุไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับในเขตกรงุเทพมหานคร 
   

ตารางท่ี 23: ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อ 

อัญมณีและเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพสมรส 

โสด สมรส หยาราง รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 14.2 8.5 9.1 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 85.8 91.5 90.9 88.2 (246) 

รวม 
100.0 

(162) 

100.0 

(106) 

100.0 

(11) 

100.0 

(279) 
 

χ2  =  2.083    df  =  2   p  =  0.353 
 

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square 

ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.353  ซึ่งมากกวา 0.05 น่ัน
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คือ สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร   

 

ตารางท่ี 24: ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวม

ในการซ้ืออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา 

ต่ำ
กว

าป
ระ

ถม
 

ศึก
ษา

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ตอ
นต

น 
หร

ือเ
ทีย

บเ
ทา

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ตอ
น

ปล
าย

/ป
วช

. 

อนุ
ปร

ิญ
ญ

า 
/ 

ปว
ส.

 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

ความพึงพอใจปานกลาง - 50.0 44.4 27.8 11.1 6.5 - 
11.8 

(33) 

ความพึงพอใจมาก 100.0 50.0 55.6 72.2 88.9 93.5 100.0 
88.2 

(246) 

รวม 100.0 

(2) 

100.0 

(2) 

100.0 

(9) 

100.0 

(18) 

100.0 

(153) 

100.0 

(92) 

100.0 

(3) 

100.0 

(279) 
 

𝑋𝑋2 =   19.596    df  =   6    p  =   0.003 
 

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square 

ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.003  ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ัน

คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 25: ความสัมพันธระหวางรายไดรวมตอเดือนกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวม

ในการซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รายไดรวมตอเดือน 

ต่ำ
กว

า 
10

,0
00

 
บา

ท 

10
,0

01
 –

 2
0,

00
0 

บา
ท 

20
,0

01
 –

 3
0,

00
0 

บา
ท 

30
,0

01
 –

 4
0,

00
0 

บา
ท 

40
,0

01
 –

 5
0,

00
0 

บา
ท 

50
,0

01
 –

 6
0,

00
0 

บา
ท 

60
,0

00
 บ

าท
 

ขึ้น
ไป

 

รว
ม 

ความพึงพอใจปานกลาง 43.8 17.2 9.7 9.8 16.7 - 8.1 
11.8 

(33) 

𝑋𝑋2  = 21.530  df = 6  p  =  0.001 
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ความพึงพอใจมาก 56.3 82.8 90.3 90.2 83.3 100.0 91.9 
88.2 

(246) 

รวม 100.0 

(16) 

100.0 

(29) 

100.0 

(62) 

100 

(51) 

100 

(24) 

100 

(23) 

100 

(74) 

100.0 

(279) 

 

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดรวมตอเดือนกับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติ Pearson Chi-

square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.001  ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั ่นคือ รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 26: ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อ              

อัญมณีและเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ 

นัก
เรี

ยน
/ 

นัก
ศึก

ษา
 

พ
นัก

งา
นบ

ริษ
ัท 

ขา
รา

ชก
าร

/ 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

ธุร
กิจ

สว
นตั

ว 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ความพึงพอใจปานกลาง 41.2 9.7 8.9 12.5 9.1 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 58.8 90.3 91.1 87.5 90.9 88.2 (246) 

รวม 100.0 

(17) 

100.0 

(155) 

100.0 

(56) 

100 

(40) 

100 

(11) 

100.0 

(279) 
 

  𝑋𝑋2= 15.276  df  =  4 p  =  0.004 

 

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับความพึงพอใจโดยรวมใน 

การซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ใน              

การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 0.004  ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ัน

คือ อาชีพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานท่ี  2  พฤติกรรมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
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อารีวรรณ  ศิลาโรจน 
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ตารางท่ี 27: ความสัมพันธระหวางจำนวนครั้งในการซื้ออัญมณีและเครื ่องประดับในรอบ 1-2 ป            

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำนวนคร้ังในการซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในรอบ 1-2 ป 

1-
2 

ครั้
ง 

3-
4 

ครั้
ง 

5-
6 

ครั้
ง 

7-
8 

ครั้
ง 

9-
10

 ค
รั้ง

 

มา
กก

วา
 1

0 

ครั้
ง 

รว
ม 

ความพึงพอใจปานกลาง 15.7 9.8 4.3 11.1 - - 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 84.3 90.2 95.7 88.9 100.0 100.0 88.2 (246) 

รวม 
100.0 

(159) 

100.0 

(61) 

100.0 

(23) 

100.0 

(9) 

100.0 

(6) 

100.0 

(21) 

100.0  

(279) 
 

𝑋𝑋2 = 7.406   df  =  5   p  =  0.192 
 

จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจำนวนครั้งในการซื้ออัญมณีและ

เครื ่องประดับในรอบ 1-2 ปกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวา P-value เทากับ 0.192  ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ จำนวนครั้งในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ในรอบ 1-2 ปไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 28: ความสัมพันธระหวางราคาของอัญมณีและเครื ่องประดับที ่ซื ้อโดยเฉลี่ยตอครั้งกับ               

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  
  

ความ

พึง

พอใจฯ 

ราคาของอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีซื้อโดยเฉล่ียตอคร้ัง 
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9,
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10
0,

00
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บา
ท 

มา
กก

วา
 1

00
,0

00
 บ

าท
ขึ้น

ไป
 

รว
ม 

ปาน

กลาง 
20.5 7.1 14.9 9.8 - - - - - - - - 

11.8 

(33) 

มาก 79.5 92.9 85.1 90.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
88.2 

(246) 

รวม 
100 

(88) 

100 

(42) 

100 

(47) 

100 

(51) 

100 

(16) 

100 

(16) 

100 

(5) 

100 

(1) 

100 

(3) 

100 

(1) 

100 

(1) 

100 

(8) 

100 

(279) 
 

𝑋𝑋2=  14.629    df  =  11    p  =  0.200 
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จากตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาของอัญมณีและเครื่องประดับ

ที ่ซ ื ้อโดยเฉลี ่ยตอคร ั ้งก ับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวา P-value เทากับ 0.200  ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ ราคาของอัญมณีและเครื่องประดับที่ซื้อโดย

เฉลี่ยตอครั้งไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร   
 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธกับความพึงพอใจโดยรวมใน

การซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ตารางท่ี 29: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ กับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 42.3 7.9 11.3 (30) 

ความพึงพอใจมาก 57.7 92.1 88.7 (235) 

รวม 100.0 (26) 100.0 (239) 100.0 (265) 
 

𝑋𝑋2 = 27.629  df  =  1   p  =  0.000 

 

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

ใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อารีวรรณ  ศิลาโรจน 
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ตารางที่ 30: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับความพึงพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  
  

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานราคา 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 22.2 10.5 11.3 (28) 

ความพึงพอใจมาก 77.8 89.5 88.7 (219) 

รวม 100.0 (18) 100.0 (229) 100.0 (247) 
 

𝑋𝑋2 =  2.289    df  =  1    p  =  0.130 
 

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด             

ดานราคา กับความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้อัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช

สถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value เทากับ 

0.000 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาไมมีความสัมพันธกบัความพึง

พอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ตารางท่ี 31: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย กับ

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานชองทางการจัดจำหนาย 

เห็นดวยนอย 
เห็นดวย 

ปานกลาง 
เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 33.3 33.3 7.0 12.1 (30) 

ความพึงพอใจมาก 66.7 66.7 93.0 87.9 (217) 

รวม 100.0 (3) 100.0 (45) 100.0 (199) 100.0 (247) 
 

𝑋𝑋2 =  25.065    df  =  2    p  =  0.000 
 

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด             

ดานชองทางการจัดจำหนาย กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวา P-value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง

ทางการจัดจำหนาย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดบัใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที ่ 32: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด              

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานการสงเสริมการตลาด 

เห็นดวยนอย 
เห็นดวย 

ปานกลาง 
เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 33.3 28.3 6.9 11.9 (29) 

ความพึงพอใจมาก 66.7 71.7 93.1 88.1 (215) 

รวม 100.0 (3) 100.0 (53) 100.0 (188) 100.0 (244) 
 

𝑋𝑋2 =  19.392    df  =  2    p  =  0.000 
 

จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

การสงเสรมิการตลาด กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออญัมณีและเครือ่งประดับในเขตกรงุเทพมหานคร  

โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานการสงเสริมการตลาด  

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 33: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร กับความพงึพอใจ

โดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อ          

อัญมณีและเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานบุคลากร 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 50.0 10.0 11.8 (232) 

ความพึงพอใจมาก 50.0 90.0 88.2 (239) 

รวม 100.0 (12) 100.0 (259) 100.0 (271) 
 

𝑋𝑋2 =  17.587    df  =  1    p  =  0.000 
 

จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด                

ดานบุคลากร กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากรมีความสัมพันธ 

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับในเขตกรงุเทพมหานคร  อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที ่ 34: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ                

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมใน

การซื้ออัญมณีและ

เคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานลักษณะทางกายภาพ 

เห็นดวยนอย 
เห็นดวย        

ปานกลาง 
เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 0.0% 27.5 6.7 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 100.0 72.5 93.3 88.2 (246) 

รวม 100.0 (1) 100.0 (69) 100.0 (209) 100.0 (279) 
 

𝑋𝑋2 =  21.732    df  =  2    p  =  0.000 
 

จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด    

ดานลักษณะทางกายภาพ กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวา P-value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะ

ทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 35: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ กับความ              

พึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณี

และเคร่ืองประดับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานกระบวนการ 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก รวม 

ความพึงพอใจปานกลาง 42.9 10.2 11.8 (33) 

ความพึงพอใจมาก 57.1 89.8 88.2 (246) 

รวม 100.0 (14) 100.0 (265) 100.0 (279) 
 

𝑋𝑋2 =  13.608    df  =  1    p  =  0.000 
 

จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาด   ดาน

กระบวนการ กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

ใชสถิติ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา P-value 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานกระบวนการ มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจโดยรวมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปจจัยที่มผีลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครือ่งประดับ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมการตลาดที่

สงผลตอความพึงพอใจ โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลแบบออนไลนโดยใช 

Google Form จากกลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื ้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  

จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก  Chi-square  

5.1 สรุปผล 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุ มตัวอยางที ่เคยเปนผู ซื ้ออัญมณีและเคร ื ่องประดับเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย                 

มีอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญเปนโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนระหวาง 

20,001-30,000 บาท  

อาชีพ  กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเปนพนักงานบรษัิท 

รอยละ 55.0 รองลงมาคือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20.5 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.3  นักเรียน/

นักศึกษา รอยละ 5.8 และที่นอยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ รอยละ 4.5 

พฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรงุเทพมหานครในชวง   

1-2 ปที่ผานมา จำนวน 1-2 ครั้ง  และเคยซื้อ/อยูระหวางการตัดสินใจ/มีความคิดที่จะซื้อเครื่องประดับ

ประเภททอง สวนใหญซื้อที่หางสรรพสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อใชสวนตัวและซื้อเมื่อพอใจ โดยใช

แหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื ่องประดับจากสื ่อออนไลน (เฟสบุ ค อินสตาแกรม               

ทวิตเตอร) และซื้อโดยเฉลีย่ครั้งละ 1,000-5,000 บาท และสวนใหญซื้อแหวน โดยชำระเงินแบบเงินสด   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดาน

ราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริม

การตลาด กับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ พบวาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58  

4.57, 4.37, 4.29, 4.19, 4.13 และ 4.09  ตามลำดับ 

กลุมตัวอยางที่เคยเปนผูซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมใน            

การซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ รองลงมาคือ พึงพอใจนอยที่สุด และทีน่อยที่สุดคือ พึงพอใจปานกลาง   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  1  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณี

และเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   

เพศ ระดับการศึกษา รายไดรวมตอเดือน และอาชีพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม

ในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

และอายุ สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับมีความสัมพันธกับความ              

พึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   

จำนวนครั้งในการซื ้ออัญมณีและเครื ่องประดับในรอบ 1-2 ป และราคาของอัญมณีและ

เครื่องประดับที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้งไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออญัมณีและ

เครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม             

ในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับความ             

พึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

5.2  อภิปรายผล 

5.2.1 จากผลการศึกษาพบวา เพศ ระดับการศึกษา รายไดรวมตอเดือน และอาชีพ

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ ่งขัดแยงกับงานวิจัยของฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ได

ทำการศึกษา เรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความพึงพอใจนการเลือกซื ้อเครื ่องประดับทองและจิวเวลรี่             

ผลการศึกษาพบวา เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจใน

การซื้อเครื่องประดับทองและจิลเวอรี่ไมแตกตางกัน 

  5.2.2  จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ  

ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และ

ดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใน          

เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของวิระพร               

แกวพิพัฒน (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื ้อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพังงา              

ที่ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวใหความสำคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
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เครื่องประดับมุก ทั้งทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสงเสริมการ

ขายอยูในระดับมาก 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ             

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

5.3.1 ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการเครื่องประดับและอัญมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรมีการพัฒนาออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีใหมีความสวยงามทันสมัย หลากหลายรูปแบบ 

และสามารถสั่งผลิตไดตามความตองการของลูกคา และควรมีการจัดทำแคตตาลอคอยางสม่ำเสมอ 

5.3.2 ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับความสะดวก

ในการเขาถึงบริการกลาวคือ ทำเลที ่ตั ้งรานสามารถเดินทางสะดวก มีปายบอกชื่อรานที่ชัดเจน  

รวมทั้งมีชองทางในการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เชน  Facebook , Line , Instagram เปนตน 

5.3.3 ดานสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และการประชาสัมพันธผลิตภัณฑตัวใหม ๆ ผานทางสื่อตาง ๆ  เชน อินเตอรเน็ต ไลน  Facebook  

เปนตน อยางสม่ำเสมอ 

5.3.4 ดานบุคลากร  ผูประกอบการเครื่องประดับและอัญมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรมีการฝกอบรมเพิ่มทักษะพนักงานผูใหบริการเนื ่องจาก พนักงานมีความสำคัญในการทำให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา  

5.3.5 ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรตกแตงรานใหมีความสวยงาม

คงไวซึ่งความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวในขณะที่รับบริการ   

5.3.6 ดานกระบวนการ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการบริหารหลังการ

ขายตาง ๆ เชน รับเปลี่ยน - คืนสินคา, ซอม, ชุบสี เปนตน นโยบายการรับซื้อสินคาคืนหรือเปลี่ยน

สินคาที่ยุติธรรม มีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว และการชำระเงินควรมีความหลากหลายทั้งแบบ

เงินสด ผอนชำระบัตรเครดิต   

5.4  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

5.4.1 ควรศึกษากลุมผูบริโภคที่เคยซื้อเครื่องประดับและอัญมณีในพื้นที่เขตอื่น ๆ  

เพิ่มขึ้น เพื่อทำความเขาใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดอยางถูกตองและมีความชัดเจน 

มากข้ึน 

5.4.2 ควรศึกษาเครื่องประดับประเภทอื่น ๆ ดวย เชน เครื่องประดับอัญมณีแท 

สินคาแบรนดเนม กระเปา เปนตน เพื่อจะไดทราบและเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัย             

การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับประเภทอื่น ๆ  
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5.4.3 ควรมีการนำรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชน การ

สังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม มาใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อจะไดขอมูลใน              

เชิงลึกไปปรับปรุงและพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 
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ปจจัยแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบคุคล 

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

 
 

อุดมลักษณ ภักดีวานิช0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจ 

เขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 2) เพื่อศึกษาทฤษฎี Goal Setting ที่ประกอบดวย เปาหมายชัดเจน, 

เปาหมายทาทาย, พันธะสญัญา, ขอมูลยอนกลับ และความซับซอนของงาน  

      ผลการศึกษาวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจเขา                  

รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)” สามารถแบงสรุปผลการศึกษางานวิจัยเปน 3 สวน ดังน้ี 1) ปจจัย

ดานบุคคล ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

31-40 ป แตงงานแลว มีความรู ส ูงกวาระดับปริญญาตรี อยู ในตำแหนงงานระดับงานบริหาร                     

มีประสบการณทำงานมากกวา 10 ปขึ้นไป และมีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 2) ปจจัยดาน

แรงจูงใจ ผลการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการการตั ้งเปาหมายชัดเจนที ่จะทำงานใหบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไว มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดบั สูงที่สุด (𝑋𝑋� = 4.63 และ S.D. = 0.676) ดานความ             

ทาทายของเปาหมาย พบวา สามารถปฏิบัติงานสำคัญที่มีความยากขึ้นและมีความทาทายมากขึ้นได   

มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ สูง (𝑋𝑋�= 4.39 และ S.D. = 0.746) ดานพันธะสัญญาตอเปาหมาย พบวา  

ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีพันธะสัญญากับตัวเอง ในการมุงมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : Udomluck8334@gmail.com 
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การปฏิบัติงานของตัวเอง (𝑋𝑋�= 4.33 และ S.D. = 0.734) ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) มีคาเฉลี่ย

รวมอยู ในระดับสูง (𝑋𝑋�= 4.17 และ S.D. = 0.908) ดานความซับซอนของงาน มีคาเฉลี ่ยรวมอยู               

ในระดับสูงที่สุด (𝑋𝑋�= 4.53 และ S.D. = 0.570) 3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจ

ดานความชัดเจนของเปาหมาย ความทาทายของเปาหมาย พันธะสัญญาตอเปาหมาย ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) และ ความซับซอนของงาน ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคล พบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ กลุมเปาหมายสวนใหญยังขาดความเชื่อมั่นในสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ขาดความชัดเจนในเรื่องของใบรับรองคุณวุฒิ และประโยชนที่จะ

ไดรับเมื ่อการผานประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาบริหารงานบุคคล 

เนื้อหาที่ทางสถาบันฯ ใชในการสอบประเมินสวนใหญไมสอดคลองกับสภาวะการทำงานในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะ กลุ มเปาหมายสวนใหญ ตองการใหทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)              

มีการยกระดับมาตรฐานอาชีพ ปรับปรุงเนื้อหาที่ใชในการสอบประเมิน จัดการสงเสริมสนับสนุน 

ผลักดันในดานวิชาชีพบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดการยอมรับในวงกวาง รวมมือกันทุกฝาย ในการ

สรางคุณคาของใบรับรองที ่ไดรับจากการสอบประเมิน เพื ่อใหผูบริหารระดับสูงขององคกรมอง             

เห็นคุณคา และใหความสำคัญกับใบรับรองที่บคุลากรไดรับมา เพื่อยกระดับอาชีพบริหารงานบคุคลให

มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสอบเลื่อนข้ัน 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ  การตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล  
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Motivation factors that affect a person's decision to assess a 

person's performance according to professional standards. 

Human Rights Management Professionals of The Institute of 

Professional Qualifications (Public Organization) 
 

           
Udomluck Pakdeevanich* 

 
 

Abstract 
 

 This research study. Objective 1) to study personal factors that affect decisions 

Take a performance assessment of the person according to the occupational standards. 

Personnel Administration Profession Of the institute's professional qualifications (Public 

Organization) 2) to study Goal Setting theory which consists of Clear goals, challenge 

goals, commitment, feedback And the complexity of the work 

 Research study results Analysis results of subject data "Motivation factor that 

affect the decision to attend the assessment of the competency of the person 

according to the professional standard of the institute's professional qualifications 

(Public Organization)” can summarize the results of research studies into 3 parts. 

 As follows: 1) Personal factors the general information of the target audience 

is that the majority of the target audience is female. Age between 31-40 years old, 

married, have higher knowledge than a bachelor's degree. Be in a position at 

management level Have more than 10 years of work experience and monthly income of 

30,001 baht or more 2) motivation factor Results of the study of motivation factors 

affecting setting clear goals to achieve the goals. The overall mean was the highest (𝑋𝑋� 
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= 4.63 and S.D. = 0.676). Challenging aspects of the goals were found to be able to 

perform more difficult and more challenging tasks. The total mean was high (𝑋𝑋� = 4.39 

and S.D. = 0.746). The commitment to the target showed that the factors with the 

highest mean were To have a commitment to yourself In striving to increase one's own 

operational capacity (𝑋𝑋� = 4.33 and S.D. = 0.734) The feedback data had a high overall 

mean (𝑋𝑋� = 4.17 and S.D. = 0.908).  

Had the highest overall mean (𝑋𝑋� = 4.53 and S.D. = 0.570). 3) Analysis of the 

relationship between motivation factors Clarity of goals Goal challenges Commitment 

to goals Feedback and task complexity That affect the decision to take the performance 

appraisal of the person It was found that there was a positive correlation with the 

decision to receive the competency assessment of the person according to the 

professional standards of the personnel management profession Statistically significant 

Problems, obstacles and suggestions most target group still lack confidence in 

professional qualifications institutions. (Public Organization) lack of clarity on the matter 

of qualifications and benefits that will be gained when assessing the competency of the 

person according to the occupational standards Department of Personnel Management 

Content that the institute Used in most assessment exams that are inconsistent with 

current work conditions.  

 Suggestions for most target groups want to provide the institution with 

professional qualifications (Public Organization) has raised the level of occupational 

standards. Improve the content used in the assessment exam Manage, promote, 

support Push for professional personnel management. To achieve wide acceptance 

Cooperate with all parties In establishing the value of the certificate obtained from the 

assessment exam For the senior management of the organization to see the value And 

pay more attention to the certificates received by personnel To enhance the career of 

personnel management to have a recognized standard To create incentives for 

personal development For promotion 

 
Keyword:  Motivation factors, decisions, professional management, professional qualifications 

institute (public organization) 
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1. บทนำ 
 

ปจจุบัน โลกมีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วในทุก ๆ  ดาน ดังน้ันองคการจึงจำเปนตองระดม สรรพ

กำลังทั้งหมด เพื่อรับมือและตอบสนองตอความผันผวนของปจจัยแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก

ที่มารุมเราและสงผลกระทบตอองคการ พนักงานที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกบั

ระบบงานในปจจุบัน ตองมีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะใหม ๆ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา มีทักษะที่สามารถปฏิบัติภารกิจไดหลายบทบาท (multi skilling) 

แนวคิดทางการบริหารในปจจุบัน จึงควรมีทัศนะมุมมองตอพนักงานหรือทรัพยากรมนุษยวาเปน

สินทรัพยมนุษย (human asset) ขององคการ ซึ่งถาไดรับการพัฒนาจะมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน  

 การเปลี่ยนแปลงทัศนะมุมมองตอพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย มีผลตอแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ปจจุบันองคการมองวาพนักงานหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที ่สำคัญตอ

ความสำเร็จขององคการ กระบวนการตาง ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย จึงจำเปนตองเช่ือมประสาน

อยู ในทุกกระบวนการทำงานขององคการ ผู จ ัดการฝายทรัพยากรมนุษยจึงตองมีบทบาทรวมใน              

การกำหนดกลยุทธตาง ๆ  ขององคการ มนุษยตองสามารถตอบสนองตอความตองการของพนักงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนเดียวกัน (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2551; 2-5) 

 “ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ” เปนปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสนิใจ 

เขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุมอาชีพนักบริหารงานบุคคล ของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ที่สงผลใหองคการและบุคคลในกลุมอาชีพนักบริหารงาน

บุคคลตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุมอาชีพนักบริหารงาน

บุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาตัวแปรที่เปนปจจัยสำคัญที่สงผลใหบุคคลใน

กลุมอาชีพนักบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนหนวยงานหลักที ่ชวยขับเคลื่อนองคการใหสามารถบรรลุ

เปาหมายตามกลยุทธที่วางไว ตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผูวิจัยไดเริ่มศึกษาทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย (Goal-

Setting Theoy) ของ Edvin Locke's Goal Setting Theory หลักการ : เมื ่อเราตองการจูงใจให

พนักงานทำตามเปาหมาย เอ็ดวิน ล็อค ไดกลาววา "หลักคิดความสัมพันธระหวางเปาเหมายเฉพาะใน

การปฏิบัติงานในแตละระดับควรจะยาก ควรต้ังเปาหมายเฉพาะ (Specific Goal) อยางใดอยางหน่ึง 

ดีกวาจะตั้งเปาหมายทั่ว ๆ ไป (generalized) เพื่อใหผลงานออกมาดี "มนุษยก็จะพยายามพัฒนา

ตนเองในดานตาง ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับในสังคม รวมถึงใน

องคการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในชีวิตได เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคงปลอดภัย 

มีความกาวหนาและไดรับการยอมรับนับถือ 
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ผูวิจัยจึงตระหนักและมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจ            

เขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุมอาชีพนักบริหารงานบุคคล ของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ของคนในอาชีพนักบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับ

คนในอาชีพนักบริหารงานบุคคลไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ ่งจะเปน          

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความเจริญกาวหนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยให 

เปนกำลังคนที่มีความรู มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ จะชวยยกระดับ คุณภาพชีวิต

ของประชาชนและเปนกลไกหลักในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาของประเทศ  

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจ เขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

2.2 เพื่อศึกษาทฤษฎี Goal Setting ที่ประกอบดวย เปาหมายชัดเจน, เปาหมายทาทาย, 

พันธะสัญญา, ขอมูลยอนกลับ และความซับซอนของงาน ที่มีผลตอการตัดสินใจ เขารับการประเมิน

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

  3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ  

  ผู วิจ ัยไดทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับแรงจูงใจของบุคคลใน               

การตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงาน

บุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ในระดับที่สูงข้ึน โดยไดทำการศึกษาทฤษฎีลำดับ

ขั้นของความตองการ (Hierachy of Need Theory) หรือ ทฤษฎีการจูงใจ (Maslow's Theory of 

Motivation) ซึ่ง Maslow มองวามนุษยแตละคนมีศักยภาพพอสำหรับที่จะชี้นำตัวเอง เขายังเชื่อวา

พฤติกรรมของมนุษยเปน "สัตวที่มีความตองการ" และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความ            

พึงพอใจอยางสมบูรณ Maslow กลาววา ความปรารถนาของมนุษยนั ้นติดตัวมาแตกำเนิด และ             

ความปรารถนาเหลาน้ีจะเรียงลำดับข้ันของความปรารถนาต้ังแตข้ันแรกไปสูความปรารถนาข้ันสูงข้ึน

เปนลำดับ 
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  3.1.2 ทฤษฎีความตองการของมนุษย ของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

Needs)  

  อารียกุล, 2550: 21-22 ไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวามีความตองการตาม 

ลำดับข้ัน 5 ข้ันมาสโลวไดต้ังสมมติฐานแนวคิดของทฤษฎีไว 3 ประการ คือ  

1) มนุษยเปนสัตวสังคมมีความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุด มีความตองการตลอดเวลา 

และมีความตองการมากข้ึนเรื่อย ๆ  

2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป และความ

ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองน้ันจะกลายเปนสิ่งจูงใจข้ันตอไป  

3) ความตองการของมนุษยสามารถจัดเปนลำดับ โดยสามารถลำดับความตองการ

เปน 5 ระดับ ตามลำดับความสำคัญ ไดแก ความสำคัญทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย

และมั่นคง ความตองการความรักและความเปนเจาของ ความตองการการยกยอง และความตองการ

ความสำเร็จในชีวิต             

 3.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Decision Making) 

  3.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ  

  การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทาง              

เลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ  ทางเลือกที่ไดพิจารณา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบุคคล

หรือองคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสำคัญ ของการจัดการเกือบทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการวางแผนการ

จัดองคการ การจัดคนเขาทำงาน การเลือกปฏิบัติงาน การประสานงาน และการควบคุม นักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายของการตัดสินใจไวดังน้ี  

  บารนารด (Barnard, 1938) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา คือ "เทคนิคใน

การที่จะพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ใหเหลือทางเลือกเดียว"  

  ไซมอน (Simon) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการหา

โอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเปนไปได และทางเลือกจากงานตาง ๆ ที่มีอยู   

  กิ๊บส ันและอีวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดให ความหมายของการ

ตัดสินใจไววา เปนกระบวนการสำคัญขององคการ ที่ผูบริหารจะตอง กระทำอยูบนพื้นฐานของขอมูล

ขาวสาร (information) ซึ่ง ไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ 

  โจนส (Jones) ไดใหความหมายของการตัดสินใจองคการวาเปนกระบวนการ ที่จะ

แกไขปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือก และเลือกทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ

บรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกำหนดไว     
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  3.2.2 ทฤษฎีท่ีสำคัญของการตัดสินใจ อาจจำแนกไดอยางนอง 2 ประเภท ดังน้ี 

  1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เปนทฤษฎีการตัดสินใจที่มีลักษณะ

สำคัญ คือ จะคำนึงถึงวา แนวทางการตัดสินใจ นาจะเปน หรือควรจะเปนเชนใด จึงจะสามารถบรรลุ

ถึงเปาหมายที่ตองการตัดสินใจได  

  2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เปนทฤษฎีการตัดสินใจที่มลีักษณะ

แตกตางกับทฤษฎีแรก กลาวคือ เปนทฤษฎีที่มีสาระสำคัญ การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีนี้ จะพยายาม

หลีกเลี่ยงการใชความรูสึกนึกคิดใด ๆ  หรือคานิยมสวนตัวใด ๆ  ของผูตัดสินใจมาเปนหลักเกณฑใน 

การตัดสินใจ โดยมุงเนนใหการตัดสินใจนี้เปนไปอยางมเีหตุผล มีความถูกตองและเปนที่ยอมรับของ

บุคคลทั่วไป  

 3.3 แนวคิด ทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย (Goal-Setting Theory) 

 Rouillard (1993) การต้ังเปาหมายคือ การใชความพยายามไปสูจุดหมายปลายทาง โดย การ

ตัดสินใจดวยตนเอง มีการวางแผนการ และวิเคราะหองคประกอบของเปาหมาย 

 Locke and Latham (1990) การตั้งเปาหมายเปนเทคนิคที่ใชในการจูงใจผูปฏิบัติงานให 

เกิดความพยายามในการทำงานเพื่อใหสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่บุคคลตองการ โดยอาศัยหลักการ 

5 ขอ ดังน้ี 

  1) Clarity คือ ความชัดเจนของเปาหมาย คลายกันกับ S จาก S.M.A.R.T. Goal 

เปนสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำใหบุคคลรูวา “ตองทำอะไร” 

  2) Challenge คือ ความทาทาย "เปาหมายที่ยากน้ันดีกวาเปาหมายที่งาย" คำถาม

คือแลวตองยากแคไหน? ก็ยากพอที่จะดึงศักยภาพและกระตุนความตองการของบุคคลได แนนอนวา 

“ยาก” หมายถึง “ทำไมงาย แตทำได”   

  3) Commitment คือ การสรางพันธะสัญญา หรือขอผ ูกมัดบางอยางขึ ้นมา              

การมีขอผูกมัดสามารถกระตุนความพยายามในการทำงานได อาจทำไดโดยการประกาศเปาหมายตอ

หนาสาธารณะ หรือสรางเปาหมายรวมกับคนอื่นๆ ในทีม สิ่งเหลาน้ีจะทำใหเกิดขอผูกมัดบางอยางที่

คุณไมสามารถยอมแพได 

  4) Feedback คือ ขอมูลยอนกลับ หรือการตรวจสอบผลลัพธและความคืบหนา 

หรือการวัดผลความคืบหนาในการทำงานเพื่อใหเปาหมายของคุณเปนจริง โดยการหาที่ปรึกษาและ

แกไขปญหาในระหวางทางอยูเสมอเพื่อใหแนใจวาคุณจะไมออกนอกเสนทางอยางที่มันควรจะเปน 

  5) Task complexity คือ ความซับซอน จงระวังที ่จะยัดเยียดสิ ่งตาง ๆ ลงไปใน

เปาหมายของคุณอยาใหมันซับซอนหรือหาจุดรวมไมไดจนเกินไป จงหาวาอะไรที ่มีผลกับการ

เจริญเติบโตและความกาวหนาในอาชีพหรือในตำแหนงหนาที่การงานของคุณ 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อุดมลักษณ ภักดีวานิช 

 

 
          1059 

 Breman (1989) เปาหมายคือการบอกถึงสิ่งที ่เราจะทำใหสำเร็จเปาหมายเปนจุดหมาย

ปลายทางที่ตองการ อันเกิดจากการปฏิบัติขององคกรเปนเครื ่องกำหนดแนวทางและทิศทางใน             

การทำงาน 

โดยสรุป การตั้งเปาหมาย หมายถึง การกำหนดแนวทางและการปฏิบัติดวยความพยายาม    

ในการทำงานใหสำเร็จบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ จากแนวคิดทฤษฏีการกำหนดเปาหมายไดนำ             

มาเสนอเปนแนวคิด ดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจ เขารับ

การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ตามแนวทาง หลักการ 5 ขอในการต้ังเปาหมายใหสำเร็จ ดังน้ี 

1) เปาหมายชัดเจน (Clarify) 

2) ทาทาย (Challenge)  

3) พันธะสัญญา (Commitment) 

4) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

5) ความซับซอนของงาน (Task Complexity)  

 3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย 

  3.4.1 ปจจัยดานเปาหมายชัดเจนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

  ณัฐพรหม อินทุยศ (2553) การตั้งเปาหมายเปนกระบวนการพิสูจนการทำงานของ                     

คนหรือ กลุมเปาหมายที่กำหนดหรือมาตรฐานคุณภาพ เมื่อประมาณ ค.ศ. 1960 Edwin A.Locke 

และ Gary Latham ไดรวมกันศึกษาเรื่องการตอบสนองตอเปาหมายที่กำหนดไวของบุคคลแลว จึงได

นำมาเปนแนวคิด แรงจูงใจในการทำงานที่สำคัญของบุคคล คือ ความตั้งใจ หรือความมุงมั่นที่จะ

ทำงานใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

  3.4.2 เปาหมายทาทายท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

          สมพร เฟ องจันทร (2548) ไดกลาววา ทฤษฎีการตั ้งเปาหมายเปนทฤษฎีที่เนน

แรงจูงใจที่เปนกระบวนการ กลาวคือ สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมมนุษยนาจะไดแก รางวัล และสิ่งที่มี

คุณคากับเปาหมาย สำหรับรางวัลไดแก สิ่งที่บุคคลเห็นวามีคา อยากไดน้ัน เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวพัน

กับอารมณ ความรูสึก ซึ่งอาจแปลตามสถานการณ สวนเปาหมายนั้น แสดงใหเห็นถึงความมุงหวังที่           

มีทิศทางที่แนนอนแตจะเปนตัวช้ีนำความคิด และการกระทำที่แนนอนมากกวา หลักการต้ังเปาหมาย

ที่มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์กับการปฏิบัติงาน คือ 1) เปาหมายที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน ยอมดีกวา

เปาหมายที่คลุมเครือ 2) เปาหมายที่ยากและทาทาย ยอมดีกวาเปาหมายที่งายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได แตก็

อยาต้ังเปาหมายสูงหรือยากเกินไป 3) เปาหมายที่บุคคลมีสวนรวมในการกำหนด ยอมดีกวาเปาหมาย

ที่ถูกกำหนดโดยผูอื่น และสั่งใหทำโดยไมมีการยอมรับ 4) ขอมูลปอนกลับและรายงานความกาวหนา

เปนสิ่งที่จำเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ขอมูลยอนกลับจะชวยใหมีการแกไขปญหา 

อุปสรรคตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด           
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  3.4.3 พันธะสัญญาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

          ณรงควิทย แสนทอง (2546) กลาววา บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต แมจะ

ประสบความสำเร็จในเรื่องที่แตกตางกัน บางคนประสบความสำเร็จในดานการงาน บางคนประสบ

ความสำเร็จดานการเงิน บางคนประสบความสำเร็จดานครอบครัว ฯลฯ แตทุกคนจะมีความ

เหมือนกันในความแตกตางนั้นอยูอยางหนึ่ง คือ “คิดการใหญ” การคิดการใหญมิไดหมายถึงการ              

เพอฝนเกินตัวหรือเกินจริง แตเปนเปาหมายในการทำงานที่มีการกำหนดพันธสัญญาแบบที่ควรจะ 

เปน หรือกำหนดเปาหมายที่สูงวาบุคคลทั่วไป  

  3.4.4 การใสขอมูลยอนกลับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

        Bandura and Cervone (1983) ไดศึกษาผลการต้ังเปาหมายที่เจาะจงระยะสั้น 

รวมกับการใหขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีผลตอปฏิกิริยาของตนเองและแรงจูงใจในการทำงาน  

       ผลการวิจัยพบวานักศึกษาในกลุมตั้งเปาหมายระยะสั้นและไดรบัขอมูลปอนกลับมี

แรงจูงใจในการออกกำลังกาย มีความพึงพอใจในตนเอง รวมทั้งมีความพยายามมากกวากลุมที่ 2, 3 

และ 4 กลุมตั้งเปาหมายระยะสั้นดวยตนเอง และกลุมที่ไดรับขอมูลปอนกลับเพียงอยางเดียว มี           

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานมากกวากลุมควบคุม 

  3.4.5 ความซับซอนของงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจ           

  William Edwards Deming ไดกลาวถึงความซับซอนที ่เราควรจัดการ หมายถึง

ความซับซอนอันไมจำเปน มิใชความซับซอนเชิงคณิตศาสตร ปรัชญาเดมมิงไดใหความสำคัญกับการที่

คนตองปฏิสัมพันธกับระบบอันซับซอน ซึ่งเราจะดูกันวามีหลักการอะไรบางที่เราจะใชในการเผชิญ

ความซับซอนได  

 

4. กรอบแนวคิดวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอ           

การตัดสินใจ เขารับการประเมิน ความรูความสามารถ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ดำเนินงานวิจัย และเปนแนวทางในการคนหา ดังน้ี 
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 ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)” ผูศึกษาวิจัย ใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษาเพื่อตอบคำถามในประเด็นตางๆ ที่มุงศึกษาวิจัย โดยมี

รูปแบบและวิธีการในการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ขอมูลสวนบุคคล 

• เพศ  

• อายุ 

• สถานภาพสมรส  

• ระดับการศึกษา 

• ตำแหนงหนาที่   

• ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

• รายไดครัวเรือนตอเดือน 

 

ปจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับการ

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

• เปาหมายชัดเจนที่มีผลตอการตัดสินใจ 

• เปาหมายทาทายที่มีผลตอการตัดสินใจ 

• พันธสัญญาที่มีผลตอการตัดสินใจ 

• การใสขอมูลยอนกลับที่มีผลตอการ

ตัดสินใจ 

• ความซับซอนของงานที่มีผลตอการ

ตัดสินใจ 

 

การตัดสินใจในการเขารับการ

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ

บริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   1062  

 5.1 รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยเรื่องในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  

 5.2 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

  5.2.1 ประชากร เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับ

การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)” ประชากรในการทำแบบสอบถามวิจัยครั้งน้ี คือ คนในอาชีพ

บริหารงานบุคคลที่สมัครเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุมอาชีพ

บริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)    

5.2.2 กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ คนในอาชีพนักบริหารงาน

บุคคลที ่สมัครเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหาร             

งานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมเปาหมายที่ไดสมัคร

เขารับการสอบประเมินตามมาตรฐาน กลุมอาชีพนักบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  

 5.3 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 การศึกษาครั ้งนี ้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในลักษณะโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและมีขั ้นตอนในการสราง

เครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบง

ออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เปนการสอบถามระดับปจจัยแรงจูงใจของคนในอาชีพนักบริหารงานบุคคลที่สมัคร

เขาสอบประเมินความรูความสามารถ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จำนวน 5 ระดับ คือ (สุชาติ 

ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2538: 45) 

5  หมายถึง  ปจจัยแรงจูงใจสูงสุด 

4  หมายถึง  ปจจัยแรงจูงใจสูง 

3  หมายถึง  ปจจัยแรงจูงใจปานกลาง 

2  หมายถึง  ปจจัยแรงจูงใจต่ำ 

1  หมายถึง  ปจจัยแรงจูงใจต่ำที่สุด 
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 ตอนที ่3 ขอเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด  

5.4 วิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

5.4.1 ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยเชิงสำรวจ โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบไม

อาศัยความนาจะเปน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sample) โดยการแจกแบบ 

สอบถาม จำนวน 100 ชุด ใหกับคนในอาชีพนักบริหารงานบุคคล ที่สมัครเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)  

5.4.2 จากน้ันผู วิจ ัยไดขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากสมาคม          

การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เพื่อนําไปขอความรวมมือ

จากประชากรในการตอบแบบสอบถาม 

5.4.3 ผูศึกษาไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดำเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน 

5.4.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองครบถวนจึง

นำไปวิเคราะหขอมูล 

5.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

5.5.1 นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหในแตละดานโดยกำหนดคาคะแนน 

สำหรับระดับแรงจูงใจของคนในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ที่สมัครเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องคการ

มหาชน ) ในระดับตาง ๆ ดังตอไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 102-103) 

ระดับปจจัยแรงจูงใจสูงสุด  กำหนดไว  5  คะแนน 

ระดับปจจัยแรงจูงใจ   กำหนดไว  4  คะแนน 

ระดับปจจัยแรงจูงใจปานกลาง  กำหนดไว  3  คะแนน 

ระดับปจจัยแรงจูงใจต่ำ   กำหนดไว  2  คะแนน 

ระดับปจจัยแรงจูงใจต่ำที่สุด  กำหนดไว  1  คะแนน 

5.5.2 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

5.5.3 การวิเคราะหขอมูลทั ่วไป ใชสถิติพื ้นฐาน ไดแก ความถ่ี (Frequency 

distribution) และคารอยละ (Percentage) 

5.5.4 การวิเคราะหขอมูลที่เปนระดับแรงจูงใจของคนในอาชีพนักบริหารงานบุคคล 

ที่สมัครเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 
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(Rating Scale) โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

ใชเกณฑในการคิดน้ำหนักคาเฉลี่ยของเบส ดังน้ี (สามารถ เอียดผล, 2551: 78) 

4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับปจจัยแรงจูงใจสูงที่สุด 

3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดับปจจัยแรงจูงใจสูง 

2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปจจัยแรงจูงใจปานกลาง 

1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดับปจจัยแรงจูงใจต่ำ 

1.0 – 1.49   หมายถึง  ระดับปจจัยแรงจูงใจต่ำที่สุด 

5.5.5 ขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดนำวิเคราะหหาแนวทางการสรางแรงจูงใจ

ในการเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ของคนในอาชีพนักบริหารงานบุคคล ใชการวิเคราะห

เน้ือหา (content analysis) 

5.5.6 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื ่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร สถิติทีใชในการวิเคราะห คือ            

การวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (T-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) การวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 
 

6. สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจ เขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)” 

ผูศึกษาวิจัยไดต้ังสมมตฐานการวิจัยไว ดังน้ี 

1) เพศที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

2) อายุที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

3) สถานภาพสมรสที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของ 

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

4) เปาหมายชัดเจน ที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

5) เปาหมายทาทาย ที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อุดมลักษณ ภักดีวานิช 

 

 
          1065 

6) พันธะสัญญา ที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

7) ขอมูลยอนกลับ ที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

8) ความซับซอนของงาน ที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจ เขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
 

7. ผลการศึกษา 
 

 ผูวิจัยไดทำการศึกษา “ปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)”  และไดนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางเพื่อประกอบการอธิบาย โดยไดทำ               

การแบงผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปนออกเปน 3 สวน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในดาน ความชัดเจนของเปาหมาย ความทาทายของ

เปาหมาย พันธะสัญญาตอเปาหมาย ขอมูลยอนกลับ (Feedback) และ ความซับซอนของงาน ที่มี            

ผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ

บริหารงานบุคคลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยแรงจูงใจดาน ความชัดเจนของเปาหมาย 

ความทาทายของเปาหมาย พันธะสัญญาตอเปาหมาย ขอมูลยอนกลับ (Feedback) และความซับซอน

ของงาน ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขา

วิชาชีพบริหารงานบุคคลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)” ผูศึกษาวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบระดับแรงจูงใจของตัวแปร วามีความสัมพันธกับ 

การตัดสินใจของบุคคลในการเขารับการประเมินสมรรถนะหรือไม ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มี

ความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) เพศ ไมมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

2) อายุ ไมมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3) สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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4) ปจจัยดานเปาหมายชัดเจน มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตดัสินใจเขารับการประเมิน

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

5) เปาหมายทาทาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

6) พันธะสัญญาตอเปาหมาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมิน

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

7) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมิน

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8) ความซับซอนของงาน มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมิน

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 1: ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย Accept Reject 

1. เพศที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

2. อายุที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

3. สถานภาพสมรสที่ตางกัน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะ

ของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

4. เปาหมายชัดเจน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

5. เปาหมายทาทาย นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

6. พันธะสัญญา นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

  

7. ขอมูลยอนกลับ นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

  

8. ความซับซอนของงาน นาจะมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  
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7.2  ผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 สามารถแบงสรุปผลการศึกษางานวิจัยเปน 3 สวน ดังน้ี 

7.2.1  ปจจัยดานบุคคล  

  ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป แตงงานแลว มีความรูสูงกวาระดับปริญญาตรี อยูในตำแหนงงานระดับงานบริหาร 

มีประสบการณทำงานมากกวา 10 ปข้ึนไป และมีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป  

7.2.2 ปจจัยดานแรงจูงใจ 

  ผลการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับสูง พบวา 

คาเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ ดานความชัดเจนของเปาหมาย มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับ สูงที่สุด 

รองลงมาคือ ดานความทาทายของเปาหมาย ดานความซับซอนของงาน ดานขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) และดานพันธะสัญญาตอเปาหมาย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏดังน้ี 

  ดานความชัดเจนของเปาหมาย  พบวา มีการต้ังเปาหมายชัดเจนที่จะทำงานใหบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ สูงที่สุด (𝑋𝑋� = 4.63 และ S.D. = 0.676) รองลงมาคือ 

มีเปาหมายชัดเจนในการใชความรูทางวิชาการหรือความรูความสามารถที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน              

(𝑋𝑋� = 4.52 และ S.D. = 0.739) และมีเปาหมายชัดเจนในการใชความสามารถเฉพาะตนในการปฏิบัติงาน 

มีระดับแรงจูงใจเทากันอยูในระดับ สูงที่สุด โดย (𝑋𝑋� = 4.52 และ S.D. = 0.722) ตามลำดับ 

  ดานความทาทายของเปาหมาย พบวา สามารถปฏิบัติงานสำคัญที่มีความยากข้ึน

และมีความทาทายมากข้ึนได มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ สูง (𝑋𝑋� = 4.39 และ S.D. = 0.746) รองลงมา

คือ มีการกำหนดเปาหมายของผลงานที ่ยากและทาทาย (𝑋𝑋� = 4.28 และ S.D. = 0.704) และ          

การไดรับการยอมรับในผลงานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (𝑋𝑋� = 4.25 และ S.D. = 0.824) 

ตามลำดับ 

  ดานพันธะสัญญาตอเปาหมาย พบวา ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีพันธะ

สัญญากับตัวเอง ในการมุ งมั่นเพื ่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตัวเอง (𝑋𝑋� = 4.33               

และ S.D. = 0.734) รองลงมาคือ มีพันธะสัญญากับตัวเอง ในการมุงมั่นเพื่อใหสามารถแขงขันไดภายใน

องคกรของทาน (𝑋𝑋� = 4.14 และ S.D. = 0.767) และ มีการกำหนดพันธะสัญญารวมกัน หรือการกำหนด

เปาหมายรวมกันภายในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการทำงานรวมกันภายในองคกร (𝑋𝑋� = 3.88 

และ S.D. = 0.929) ตามลำดับ 

  ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) พบวา องคกรมีการวัดผลความคืบหนาใน                   

การทำงานเพื่อใหเปาหมายของบุคคลเปนจริง มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ สูง (𝑋𝑋� = 4.17 และ S.D. = 

0.908) รองลงมาคือ ความรูสึกเชื่อมั่นตอความรวมมือระหวางสถาบันที่รับรองมาตรฐานอาชีพ กับ

สถาบันที่ทำการสอบประเมิน (𝑋𝑋� = 4.08 และ S.D. = 0.913 ) และ การมีที่ปรึกษาและแกไขปญหา
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ในระหวางปฏิบัติงานอยูเสมอเพื่อใหคุณสามารถบรรลุเปาหมายได (𝑋𝑋� = 4.06 และ S.D. = 0.934) 

ตามลำดับ 

  ดานความซับซอนของงาน พบวา บุคคลสามารถเรียนรูทักษะใหม ๆ  และปรับตัว                

ใหสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ สูงที่สุด               

(𝑋𝑋� = 4.53 และ S.D. = 0.570) รองลงมา คือ องคการที่ทานปฏิบัติงานอยูมีการนำเทคโนโลยีเขามา

ปรับใชในหนวยงานมากขึ ้น (𝑋𝑋� = 4.20 และ S.D. = 0.894) และ องคการของทานมีการพัฒนา  

ทักษะความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีใหแกพนักงานตามความจำเปนและเหมาะสม (𝑋𝑋� = 4.18 

และ S.D. = 0.872) ตามลำดับ 

7.2.3 ดานความสัมพันธของตัวแปร 

  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล เพศที ่ตางกัน (t = 0.045, Sig. = 0.796)               

ชวงอายุที่ตางกัน (F = 1.072, Sig. = 0.366) และสถานภาพสมรสที่ตางกัน (F = 0.076, Sig. = 0.927) 

ไมมีผลตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ

บริหารงานบุคคล ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั้งไว สวนปจจัยดาน เปาหมายชัดเจน (Sig. 2 

tailed = 0.000) เปาหมายทาทาย (Sig. 2 tailed = 0.000) พันธะสัญญา (Sig. 2 tailed = 0.000) 

ขอมูลยอนกลับ (Sig. 2 tailed = 0.000) และความซับซอนของงาน (Sig. 2 tailed = 0.000) มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

8. ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 
 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. กลุมเปาหมายสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามยัง

ขาดความเช่ือม่ันใน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)  

1. กลุมเปาหมายสวนใหญ ตองการใหทางสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคการมหาชน) มีการยกระดับมาตรฐานอาชีพ 

จัดการสงเสริมสนับสนุน ผลักดันในดานวิชาชีพบริหารงาน

บุคคล เพือ่ใหเกิดการยอมรับในวงกวาง 

2. ประโยชนที่ไดรับ หรือความชัดเจนอยางเปน

รูปธรรมเม่ือการผานประเมินสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาบริหารงานบุคคล 

2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ตองทำใหเกิด

ประโยชนชัดเจนเทียบเคียงกับวิชาชีพอ่ืนเชนนักบัญชี 

ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หรือเรื่อง จป. วิชาชีพ 

ดวยการผลักดันควบคูไปในทางกฎหมาย หรือขอบังคับ 

3. คนทีเ่คยไดรับใบรับรองจากการเขารับการสอบ

ประเมินสมรรถนะแลว ปจจุบันใบรับรองดังกลาว

หมดอายุ ซ่ึงทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน) ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการตออายุ

ใบรับรอง 

3. ผูเขารับการสอบประเมินอยากใหมีความชัดเจนในเรื่อง

การตออายุใบรับรอง ใบรับรองมีอายุส้ันเกินไป และมี

นโยบายการจัดการความรวมมืออยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม ระหวางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ PMAT 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

อุดมลักษณ ภักดีวานิช 

 

 
          1069 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. เนื ้อหาในการสอบประเมินสมรรถนะ สวนใหญไม

สอดคลองกับสภาวะการทำงานในปจจุบัน ยังคงอางอิง

เกณฑการพิจารณาตามทฤษฎีสมัยกอนมากกวาปจจุบัน 

4. การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น้ัน

ควรปรับใชทฤษฎีและแนวทางใหเปนการปฏิบัติงานที่

เปนลักษณะการทำงานจริงในปจจุบันมากขึ ้น การ

อางอิงถึงทฤษฎีในเชิงลึก บางครั้งผูปฏิบัติงานในสาย 

HR จำนวนมาก ไมไดจบสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยตรงจะไมเขาใจ 

5. ขอจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคการมหาชน) ที่มีนอย และองคกรที่เปนตน

สังกัดของผูเขาสอบประเมิน เชน ความถี่หรือชวงเวลา

ของการจัดสอบมีนอย. สถานทีจั่ดสอบและสัมภาษณ มี

นอย บางแหงไมมีรถไฟฟาหรือใตดินผาน 

5. ทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ควร

จัดชวงเวลาของการสอบประเมินใหถี่มากขึ ้น เพื่อ

อำนวยความสะดวกใหผูเขารับการสอบประเมิน และ

ควรมีการประสานงานกันระหวางสถาบันฯ และ

องคกรที่เปนตนสังกัดของผูเขารับการสอบประเมิน ให

สามารถเขารับการสอบประเมินไดโดยไมถือเปนวันลา 

โดยทางสถาบันอาจทำกำหนดการสอบประเ มิน

ลวงหนาเปนรายป เพื ่อใหผู เขารับการประเมินได

ทราบและวางแผนการเข าร ับการสอบประเมิน

ลวงหนา 

6. ขาดความรวมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ เรื่อง

การกำหนดคาตอบแทนของเขตของงานในวิชาชีพใหเปน

มาตรฐาน หลังผานการประเมิน 

6. ควรมีกรอบความรวมมือที่ชัดเจน ระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน หรือหนวยงาน องคกรของผูที่เขารับ

การสอบประเมิน ในเรื่องการกำหนดคาตอบแทนและ

ขอบเขตความชัดเจนของงานให ก ับผ ู ท ี ่ผ านการ

ประเมินฯ การใหการสนับสนุนคาใชจายในการเขารับ

การสอบประเมิน เพื่อสรางแรงจูงใจ 

7. องคกรที่เปนตนสังกัดของผูเขารับการสอบประเมิน 

ใหความสำคัญเพียงแคกำหนด KPI ใหบุคลากรตองสอบ

ใหไดใบรับรองเทาน้ัน ไมไดใหความสำคัญกับการไปสอบ 

แตใหความสำคัญกับงานที่ทำอยูในปจจุบันมากกวา 

7. รวมมือกันทุกฝาย ในการสรางคุณคาของใบรับรอง

ที่ไดรับจากการสอบประเมิน เพื่อใหผูบริหารระดับสูง

ขององคกรมองเห็นคุณคา และใหความสำคัญกับ

ใบรับรองที ่บุคลากรได ร ับมา เพื ่อยกระดับอาชีพ

บริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐานเปนที ่ยอมรับ เพื่อ

สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสอบเล่ือนขั้น 

8. ในกรณีที่ผูเขารับการสอบประเมิน สอบไมผาน จะไม

สามารถทำการสอบซ้ำได และทางสถาบันไมแจงผลการ

ประเมินที่ชัดเจนเปนรายดาน ทำใหผูที่สอบไมผานไม

ทราบขอบกพรองเพื่อนำไปปรับปรุงแกไข 

8. ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรเปดโอกาสให ผ ูที่

สอบไมผานไดทราบถึงขอบกพรองที่ทำใหไมผานการ

สอบประเมิน เพื่อผูที่สอบไมผานจะไดนำไปปรับปรุง

แกไขพัฒนาทักษะใหดียิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหมีการ

สอบซอมในรอบตอไปได 
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การจัดการรูปแบบการทองเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื 

กรณีศึกษา : ชุมชนบานเจาหลาว-แหลมเสด็จ  

อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 

 

จักรกฤษณ  ธนะนพรัตน0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการรปูแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน กรณีศึกษา : 

ชุมชนบานเจาหลาว-แหลมเสด็จ อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ

ของชุมชนเจาหลาว - แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  ในบริบทของการจัดการ

แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว 

ที่เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนเจาหลาว - แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด  

อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวของ

ชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม แบบยั ่งยืนตลอดไป โดยมีขอบเขต            

ดานประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จำนวน 50 คน แบงเปน 4 กลุม โดยใชเครื่องมือ

เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามซึ่งประเด็นคำถามแบงออกเปน 2 สวน ผลการศึกษาพบวา             

สวนที่ 1 พื้นที ่ชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ มีศักยภาพที่มีความโดดเดน 3 ประการ ไดแก 1) มี                

อัตลักษณของชุมชนที่ชัดเจน เชน วิถีชีวิตชุมชน ปราชญชาวบาน ภาษาถ่ิน ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบาน 

เชน งานประเพณีตักบาตรออกพรรษาริมชายหาด การรำเทงตุก พิธีทำบุญกลางบาน 2) มีประวัติศาสตร

ที่นาสนใจและมีสถานที่สำคัญ ๆ ไดแก วัดแหลมเสด็จ วัดหมูดุด หาดแหลมเสด็จ ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  3) มีความโดดเดนดานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่

สวยงาม ไดแก หาดเจาหลาว-แหลมเสด็จ ลานหินสีชมพู ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณมีศาลา            
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ใหความรูระบบนิเวศนจำนวน 10 ศาลา โดยรูปแบบของการทองเที่ยวที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ คือ “การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม” 

(cultural based tourism) เพราะมีความสอดคลองและเปนลักษณะของการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

(historical tourism) เปนการทองเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional 

tourism) และเปนการทองเที ่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)  และผลการ 

ศึกษาในสวนที่ 2 ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการรูปแบบการแบบบูรณาการ         

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพบวา มีปญหาดานระบบการกำจัดขยะที่ยังไมครอบคลุม ชาวบานในทองถ่ิน

หรือชุมชนยังขาดความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปายบอกทางสำหรับการเดินทาง

ไปยังสถานที่ทองเที่ยวยังมีนอยเกินไป และภาษาสื่อสารโดยเฉพาะคนทองถิ่นที่ใชภาษาอังกฤษได        

ยังมีนอยควรมีการสนับสนุนใหคนในชุมชนเรียนรูภาษาอังกฤษเบื้องตนมากขึ้น จากความโดดเดน           

ในอัตลักษณของชุมชนแหงน้ี จึงทำใหชุมชนไดรับประโยชนในมิติดานเศรษฐกิจทำใหเกิดการขยายตัว

ของ GDP เกิดการสรางงาน เกิดการจางงานและการสรางอาชีพเกิดการกระจายรายไดไปสูประชาชน

อยางกวางขวาง มิติดานสังคม ทำใหคนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางการทองเที่ยว (Facilities Developed for Tourism Can Benefit Residents) เกิดการพัฒนา

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหมใหกับชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้งยังทำใหประชาชนไดเหน็

ถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถิ่น และมิติดานสิ่งแวดลอม ทำใหมีการ

ปรับปรุงแกไขมาตรการ ระเบียบตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระยะ

ยาวและมีมาตรการที่เขมงวดและชัดเจนเกิดความตระหนักในการกำจัดดูแลและใสใจในสิ่งแวดลอม

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวมากข้ึน และยังทำให เกิดการต่ืนตัว

จัดต้ังมูลนิธิพิทักษสิ่งแวดลอมมากข้ึนและทุกภาคสวนมีกิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน        อีกดวย  

 

คำสำคัญ:  อัตลักษณ รูปแบบการทองเที่ยว  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

การเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม  การทองเที่ยวโดยชุมชน การมีสวนรวม  การพัฒนาอยางย่ังยืน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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Management of Integrated Tourism for Sustainable Development 

Case Study: Chao Lao-Laem Sadet community Thamai District 

Chanthaburi Province. 
 

 

Chakkrit Thananopparat* 

 

Abstract 
 

The research is to study Community-Based Tourism Model Management for 

Sustainable Development Case Study : Ban ChaoLao-Laem Sadet Community, Tha Mai 

District Chanthaburi Province. The objective is 1 )  to study Identity of Chao Lao-Laem 

Sadet Community, Khlong Khut Sub-district, Tha Mai District, Chanthaburi Province In 

the context of Sustainable 2 )  To study tourism management patterns and tourism 

activities suitable for the sustainable development of Chao Lao-Laem Sadet 

Community, Khlong Khut Sub-district, Tha Mai District, Chanthaburi Province. 3) To 

recommend the development and tourism management of the Chao Lao-Laem Sadet 

Community, Khlong Khut Sub district, Tha Mai Chanthaburi Province. The population and 

sample scope in this study consisted of 5 0  divided into 4  groups, using tools as 

interviews and questionnaires. In which the question point is divided into 2 parts. The 

study found that Part 1  Chao Lao - Laem Sadet Community Area There are 3  outstanding 

potentials:  1 )  Identity of the community such as the way of life of the community. Folk 

master, dialect, art and folk culture 2) It has an interesting history and important places 

such as Laem Sadet Temple, Moodood Temple, Laem Sadet Beach. 3) Outstanding in the 

beautiful natural attractions. And mangrove forests that are abundant with lectures to 
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educate the ecosystem of 1 0  locations  The theme of the tour is reasonable and 

consistent with the sustainable development of communities is “ cultural based 

tourism” because it has the consistency and appearance. Historical tourism is cultural 

and traditional tourism and rural tourism village tourism. And study the parts at two of 

the problems and suggestions in the form of an integrated approach to sustainable 

development that has problems in the system of garbage disposal is not 

covered. Local villagers or communities still lack awareness of environmental 

conservation. The signs for getting to the attractions are too few and communication 

language, especially the local people who can speak English are still few, should be 

encouraged more people in the community to learn basic English.   

With the prominence of local identity Thus enabling the local area to benefit 

in the Economic dimension causing the expansion of GDP, creating jobs, The 

employment and career creation resulted in widespread income distribution to the 

people. Social dimension Allowing local people to benefit from the facilities developed 

for tourism the development of new services and facilities for the community. Better 

quality of life It also allows people to see the importance of culture and traditions of 

each locality. And Environmental dimensions resulting in improvements and fixes Regulations 

and laws in the conservation of natural resources in the long run, and have strict and 

clear measures, raise awareness of the elimination, care and concern of the environment 

and the conservation of natural resources related to tourist attractions and also caused 

more awareness to establish the Foundation for Environmental Protection and every 

sector has more social contribution activities as well. 

  

Keywords:  Identity,  Sustainable Tourism,  Eco Tourism,  cultural based tourism, 

Community Based Tourism,  Participation,  Sustainable Development,  

Sufficiency Economy  

 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

จักรกฤษณ  ธนะนพรัตน 

 

 
          1077 

1. บทนำ  
 

การทองเที ่ยว (Tourism) นับเปนอุตสาหกรรมที ่ถือไดวาเปนแหลงรายไดที ่สำคัญของ 

ประเทศ กอใหเกิดหมุนเวียนในประเทศของเราปหนึ่ง ๆ มีเงินเขาประเทศเปนจำนวนมาก ซึ่งเปน

รายไดที่เราไดรับจากการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของเรารวมกัน และการทองเที่ยวจัดเปนการลงทุนธุรกิจ

ทองเที่ยวอยางกวางขวาง ชวยสรางอาชีพใหประชาชนมีรายได อุตสาหกรรมทองเทีย่วจงึเปนแหลงทีม่า

ของเงินตราตางประเทศที่สำคัญ ทำใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ สรางงานอาชีพ การทองเที่ยว

เปนการพักผอนที่ชวยลดความตึงเครียด พรอมสรางความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของ

ทองถิ่น  ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยถือเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 

ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ประกอบ

กับความพรอมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดสงเสริมใหประเทศไทยเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทาง

สำคัญของการทองเที่ยวที่สำคัญของโลกเนื่องจากมีความพรอมในเรื่องของการทองเที่ยวที่สมบูรณ

แบบ ดังน้ัน จึงควรใชศักยภาพความไดเปรียบและความโดดเดนของการทองเที่ยวดึงดูดนักทองเที่ยว

ใหเดินทางเขามาประเทศไทย ภาคการทองเที่ยวจึงมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับหลายภาคสวน ไดแก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน ที่จะตองสรางความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยว  

สำหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั ่งยืน (Sustainable community 

tourism)  ไดเริ่มความชัดเจนตั้งแต ป พ.ศ.2536 เปนตนมา โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน การทองเที่ยวเกิดข้ึนในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปอยางหลากหลาย โดยรูปแบบการทองเที่ยวที่

องคการทองเที่ยวโลก (www.unwto.org) ไดจัดแบงไว 3 รูปแบบใหญ ไดแก 1.รูปแบบการทองเที่ยว

ในแหลงธรรมชาติ (natural based tourism) 2. การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (cultural based 

tourism)  3. รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ซึ่งจังหวัดจนัทบุรี  

ขึ้นแทน ‘ตนแบบเมืองรอง’ ครบเครื่องเรื่องวิถีถิ่น และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะอำเภอ 

ทาใหม ที่มีหาดเจาหลาว-แหลมเสด็จ ที่ต้ังอยูตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม  ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่

มีศักยภาพมีความโดดทางแหลงทองเที ่ยวทางธรรมชาติที ่สวยงาม รวมถึงแหลงทองเที ่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณสถาน และเรื่องราวนาสนใจทรงคุณคากับภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดรับการสืบทอด

มาชานาน และจากความสำคัญของการทองเที่ยวที่ไดกลาวมาทั้งหมดน้ัน ทำใหเห็นวา "วัฒนธรรม คือ

ทุนของชุมชน” ซึ่งเมื่อนำมาจัดการเพือ่การทองเที่ยวแลว ควรคำนึงถึงสังคมและคนในสังคมที่เปน

เจาของวัฒนธรรม ใหสิทธิและเคารพในศักดิ์ศรีของเจาของวัฒนธรรม ใหพวกเขามีโอกาสจัดการกับ

วัฒนธรรมของตนเอง เพื่อการอนุรักษและรักษาวัฒนธรรม ตลอดจนการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ซึ่งเปนตนทุนมาจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม สูความยั่งยืนและ

ความสุขของผูคนในชุมชน และดวยความโดดเดนของอัตลักษณในวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ของ

ชุมชนบานเจาหลาว-แหลมเสด็จ ซึ่งถือวามีความไดเปรียบทางดานศักยภาพของพื้นที่อยูแลว แตยัง
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ขาดการจัดการรูปแบบการทองเที ่ยวที ่ชัดเจน ซึ ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้ง

ภาครัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และคนในชุมชนนั้น ๆ รวมชวยกันพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืน  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องของรูปแบบการทองเที่ยว วาควรมีการจัดการรูปแบบ

การทองเที่ยวอยางไร ที่จะสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ของชุมชนเจาหลาว–แหลมเสด็จ 

เพื่อที่จะไดนำผลการศึกษาที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวนำไปใชเปนแนวทาง             

ในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พรอมกับควบคูกันไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน

ในอนาคตอยางย่ังยืนตอไป   

คำถามวิจัย : การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ของชุมชน 

ภาครัฐ และภาคเอกชนควรจะเปนรูปแบบใด ที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่เพื่อ                

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพื ่อศึกษาอัตลักษณของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี ในบริบทของการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอ 

ทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนเจาหลาว-

แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม แบบย่ังยืนตลอดไป 

สมมติฐานของการศึกษา 

งานศึกษาครั้งนี ่จะเปนแนวทางในหนวยงานที ่เกี ่ยวของทั้งในระดับผู บริหารของจังหวัด                 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ ่น คนในชุมชนของเจาหลาว-แหลมเสด็จ 

ตลอดจนผูหนวยงานหรือผูที่สนใจ โดยสามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้นำไปปรับใชและ 

เปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในแตละพื้นที่ ใหเกิดการ

ทองเที่ยวแบบย่ังยืนตอไป 
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นิยามคำศัพทท่ีเก่ียวของ 

1) อัตลักษณ (Identity) หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวหรือลักษณะเดนทีแ่สดงออกมาและบง

บอกลักษณะของตัวบุคคลสังคมและชมชนน้ันๆ  

2) การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง  

การกำหนดและการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการอนุรักษ

ทรัพยากรเหลาน้ัน ใหเกิดคุณคามากที่สุดเกิดผลกระทบนอย ที่สุดและใชประโยชนไดตลอดไป 

3) การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Eco Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวที่ตองการอนุรักษ 

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวตาง ๆ  ใหคงอยูในสภาพเดิมยาวนานที่สุดโดยประชาชน ในทองถิ่นเปน

สวนหน่ึง ในการอนุรักษทรัพยากรเหลาน้ันอันเปนมรดกตกทอดของคนในทองถ่ินน้ันๆใหคงสภาพที่ดี

ตอไป 

4) การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบ

หน่ึงที่ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสรางการมีสวนรวมและการบริหารจัดการใน

ชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยว ไดเขาใจบทบาท ของชุมชนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญา และการอนุรักษ

ธรรมชาติตลอดจนแลกเปลี่ยน ประสบการณใหม ๆ ที่เกิดข้ึน 

5) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การที ่ประชาชนหรือผู ที ่มีสวนเกี่ยวของใน

หนาที่ใดหนาที่หน่ึงที่มีการแกไขแสดงความคิดเห็นหรือลงปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามที่ต้ังไว อีกทั้งการมีสวนรวมน้ันจะตองมาพรอมกับการพัฒนาควบคูไปดวย   

6) การพัฒนาอยางยั ่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที ่มีการ

คำนึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นมีการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมเพื่อไมให

เกิดการ เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ัน 

7) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชราชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) ไดเปนผูคิดคนเพื่อพระราชทาน 

ใหแกประชาชนชาวไทย ไดนําไปปฏิบัติใชหลักดังกลาวนั้นสามารถทําใหเกิดความสุขซึ่แกตัวผูนําไป

ปฏิบัติ โดยประกอบดวยคุณสมบัติหลายประการ อาทิ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และ

ภูมิคุมกัน 
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กรอบแนวคิด  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

“รูปแบบการจัดการทองเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

กรณีศึกษา :ชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

2.ศึกษารูปแบบการจัดการ

ทองเที่ยวและกิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ

สอดคลองกับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

  รูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสม

กับพ้ืนที่เปนอยางไร- กิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่ เกิด

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาและการจัดการทองเที่ยว

แบบบูรณาการ ของชุมชนเจา

หลาว–แหลมเสด็จ เพ่ือนำไปสู

 

1.เพ่ือศึกษาอัตลักษณของชุมชน

เจาหลาว-แหลมเสด็จ ที่เหมาะสม

กับบริบทของพ้ืนที่ 

- อัตลักษณที่โดดเดนของเจา

หลาว-แหลมเสด็จเปนอยางไร 

    - กิจกรรมการทองเที่ยวที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

    - การมีสวนรวมของชุมชนและ

    

ทฤษฏีและงานวจิัยที่

เกี่ยวของกับการ

คนหาอัตลักษณของ

ชุมชน 
 * ทฤษฎีการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน

อยางยั่งยืน 

* แนวคิดเก่ียวกับการ

ทองเที่ยว 

*  ทฤษฎีการพัฒนา

พ้ืนที่อยางยั่งยืน  

*  แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับปรัชญาของ

 

ทฤษฏี แนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการคนหาและ

การสรางอัตลักษณ

ใหเกิดข้ึนกับชุมชน 

และแนวคิดเกี่ยวกับ

 

 

เคร่ืองมือ 

-แบบ

สัมภาษณ      

-

 

 

 

 

วิเคราะห

และ 

สรุปผลการ 

ศึกษาท่ีได 
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2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

การทองเที่ยว (Tourism) ตามความเขาใจโดยทั่วไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหน่ึง

จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที ่หนึ ่งเพื ่อพักผอนหรือติดตอทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคที ่แตกตางกันไป  

(ฉลองศร ีพิมลสมพงศ,2550) การทองเที่ยวถือวาเปนการพักผอนอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการนํากิจกรรม

นันทนาการเขาไปเกี่ยวของเพื่อใหผูเดินทางเกิดการผอนคลายและมีความสุขระหวางการเดินทางไป

ทำกิจกรรม จากที่หน่ึงไปยังที่หน่ึงที่ถือเปนการทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม เชน

การเดินทางไปชมสถานที่ทองเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติหรือไปพักผอนหยอนใจหรือใชเวลาวาง

เพื่อนทำกิจกรรมทางการกีฬาการพักผอนหยอนใจหรือการเดินทางไปศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ

รวมถึงการเดินทางไปประชุมเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการเดินทางเพื่อไปรวมกิจกรรมทางธุรกิจ

สาขาอาชีพตางๆจะเห็นไดวาการทองเที่ยวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเดินทางซึ่งมีการพัฒนามาจาก

รูปแบบการเดินทางเพื ่อการดำรงชีพการแสวงหาอาณานิคมการเดินทางเพื่อการพักผอน ดังน้ัน 

กิจการดานการทองเที่ยวจึงมีการขยายตัวเปนธุรกิจและเติบโตเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มี

ความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ความหมายของการทองเท่ียว 

ในป พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมวาดวยการเดินทางและ

การทองเที่ยวระหวางประเทศขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีและไดใหคําจํากัดความของคําวา“การ

ทองเที่ยว” ไววา“การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจเยี่ยมญาติหรือการไปรวมประชุมแตมิใช             

เพื่อประกอบอาชีพ เปนหลักฐานหรือไปพำนักอยูเปนการถาวร” และองคการการทองเที่ยวโลก 

(World Tourism Organization หรือ WTO) มีการกลาวถึงการทองเที่ยวหมายถึงการเดินทางใด ๆ  

ก็ตามที่เปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้ประการที ่1 การเดินทางจากที่อยูอาศัย

ปกติไปยังที่อื่นเปนการช่ัวคราวแตไมใดไปต้ังหลักแหลงที่อยูเปนการถาวร ประการที่ 2 การเดินทาง

น้ันเปนไปไดดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผูที่เดิน ทางเอง ไมใชเปนการถูกบังคับไมใชเพื่อ

ทำสงคราม ประการที่ 3 เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพ หรือ         

หารายได แตเดินทางมาเพื่อการพักผอนหยอนใจเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรเพื่อความเบิกบานบันเทิง

เริงรมย เพื่อเลนกีฬาตาง ๆ เพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหาความรูและเพื่อติดตอธุรกิจ 

           สำหรับความหมายของการทองเที่ยวมีนักวิชาการ ไดนิยามไวหลากหลายซึง่ก็มีความหมาย

ในลักษณะคลายคลงึกัน ดังน้ี 
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กนกวรรณ  ดุงศรีแกว (2549, หนา 12-13) กลาววา “เปนการทองเที่ยวที่ทำใหเกดิความสมัพนัธ

ระหวางผูที่เดินทาง กับการไดรับบริการที่ใชในการเดินทางและจุดหมายปลายทาง และกลาวอีกวา

การทองเที่ยวนั้น  คือ การเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยจุดประสงคทางการทองเที่ยว              

การพักผอนหรือติดตอ ธุรกิจโดยมีการพักผอนคางแรมหรือไปกลับภายในวันดังกลาว 

มิลล (Mill, 1990, p. 359) ไดสรุปวา “การทองเที่ยวหมายถึงการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่

เกี่ยวกับการสรางความประทับใจการบริการ และการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 

ศรัญญา  เลิศมนไพโรจน (2550,หนา 20) ไดใหความหมายของการทองเที่ยววา หมายถึง

“กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของการเดินทางของบคุคลจากที่อยูอาศัยถาวรไปยังที่อยูอาศัย

ชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงคที่ไมใชหารายไดซึ่งกิจกรรมดังกลาวอาจกอใหเกิดมนุษยสัมพันธระหวาง

บุคคลที่รวมเดินทาง (นักทองเที่ยวหรือแขกผูมาเยือน)” 

พอนด (Pond, 1993, p.35) ไดสรุปวา “การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ                

การจัดบริการและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความสุขในการเดินทาง”  

สตีเวน (Stevens, 1985, p.3) ไดสรุปวา “การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่

หนึ่งไปสูสถานที่หนึ่งโดยวิธีการและวัตถุประสงคในการเดินทางที่ตางกันหรือบางครั้งเมื่อเดินทาง              

แลวไมกลับมาสถานที่เดิม” 

รูปแบบของการทองเท่ียว   

 องคการทองเที ่ยวโลกยังไดกำหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 3 แบบเพื่อตอบสนองความ

ตองการทองเที่ยว (Goelder, Charles R ; & Ritchie, J.R. Brent. (1995) โดยมีร ูปแบบในการ

ทองเที่ยว คือ 

1) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ หมายถึง การทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ โดย

ประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

(Geo Tourism) การทองเที ่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) การทองเที ่ยวเชิงดาราศาสตร (Astrological 

Tourism) และการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Gro Tourism)  

2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงประวัติศาสตร 

และวัฒนธรรมทองถิ ่น ซึ ่งประกอบดวย การทองเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism)              

การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) และการทองเที่ยว

ชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism หรือ Village Tourism) 

3) รูปแบบการทองเที ่ยวในความสนใจพิเศษ หมายถึง การทองเที ่ยวที ่ผสมผสานการ

ทองเที่ยวกับความตองการอื่นเพิ่มเติมซึ่งประกอบดวยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

การทองเที ่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) การทองเที ่ยวเพื ่อศึกษา            

กลุมชาติพนัธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (Ethnic Tourism) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 

การทองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยและฟารมสเตย (Home 

Stay & Farm Stay Tourism) และการทองเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay Tourism)  
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

การจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถึง “การทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวและผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยว โดยเนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหสามารถ

รักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อประโยชนทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต ” (World Tourism Organization 1997) จากการประชุม Globe 1990 ณ 

ประเทศแคนาดา ไดใหคำจำกัดความของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนวา “การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที ่ยวและผู เปนเจาของทองถิ ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวน             

รักษาโอกาสตาง ๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวน้ี มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากร

เพื่อตอบสนองความจำเปนทางเศรษฐกจิสงัคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา

เอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศนดวย”    

 บุญเลิศ  จิตตั ้งวัฒนา (2542) ไดใหความหมายการทองเที ่ยวแบบยั ่งยืน (Sustainable 

Tourism) วาหมายถึงการทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดีเย่ียม เพราะสามารถ

ดำรงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเสือ่มคลาย และธุรกิจทองเที่ยวมีการปรับปรงุ 

คุณภาพใหไดผลกำไรอยางเปนธรรม โดยมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนสม่ำเสมออยางเพียงพอ              

แตมีผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่สุดอยางยืนยาว 

 วรรณา วงษวานิช,(2546) กลาววา หลักการจัดการทองเที่ยวแบบย่ังยืนจะมีผลดีตอทองถ่ิน

ในดานการสรางเศรษฐกิจชุมชน มีการวางแผนดานผลกระทบตอสิง่แวดลอม และประชาชนในทองถ่ิน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได เปนการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อประโยชนอันยาวนาน

ที่สุด  

สรุปไดวา หลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตองมีการอนุรักษเพื ่อการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ทองถ่ินยังจำเปนตองมีระบบการจัดการที่ดีในระยะยาวโดยจากทำงานแบบ

บูรณาการใหทุกฝายมีสวนรวมทั ้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ ่น ใหเกิดความเขมแข็งและ

ประสิทธิภาพอยางแทจริง  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2546,หนา 42) ไดใหความหมายไววา “การมีสวนรวมของประชาชน”วา 

การใหประชาชนคิดรเิริ่มในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนการพิจารณาการตัดสินใจการรวมในการปฏิบัติ

และรับผิดชอบเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นอนัมีผลกระทบกับตัวของประชาชนการมีสวนรวมเปนแนวทางที่

ทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจเช่ือมั่นในการพัฒนาชุมชุนทำใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ”  

ยุพาพร รูปงาม, (2545 :5) กลาววา การมีสวนรวม (Participation) เปนกระบวนการสื่อสาร           

ในระบบเปดซึ่งเปนการสื่อสาร สองทางระหวางบุคคลกลุมบุคคลชุมชนหรือองคการในการดำเนิน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ หลายกิจกรรมทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการมีสวนรวมจะ

เกี่ยวของกับกระบวนการให ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานพัฒนารวมคิดรวม
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ตัดสินใจ รวมการดำเนินการและรวมรับผลประโยชนโดยมีเปาหมายเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน

ของกลุมและเปนการเสริมสรางความสามัคคีความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย  

นําชัย ทุนผล (2542,หนา117) ไดใหความหมายไววา “การมีสวนรวมของประชาชน (People 

Participation) นั้น  “เปนกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระทำออกมาในลักษณะของการ

ทำงานรวมกันที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมเพื่อเปนอำนาจในการตอรองทางการเมอืงและ 

เศรษฐกิจเพื่อใชในการปรับปรุงสถานภาพของชุมชนหรือเปนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน              

ในการระบุปญหาที่พบและรวมมือกันใหกิจกรรมนั้นลุลวงเพื่อประโยชนของชุมชน โดยไมตองคอย

พึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน” 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ไดกำหนดหลักการของการ

ทองเที่ยวแบบย่ังยืนไวต้ังแต พ.ศ. 2531 ไววา“ลักษณะของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนน้ันคาดหมายให

นําไปสูการจัดการทรัพยากร ทั้งดวยวิถีทางที่ตอบสนองตอความตองการทางดานเศรษฐกิจสังคม      

และสุนทรียภาพในขณะเดียวกันก็คงไวซึ ่งบูรณภาพทางกระบวนการ ทางนิเวศวิทยาที ่จ ําเปน                

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบตาง ๆ  ที่เอื้อตอชีวิต”เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวแนวความคิดการทองเที่ยวย่ังยืนจึงไดรับความนิยมและแพรหลายคอนขางมาก  

องคการการทองเที ่ยวของแคนาดา (Tourism Canada, 1990, p. 3) ที่ไดกลาวถึง การพัฒนา           

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) วาเปนการจดัการ ทรัพยากร ใน

ลักษณะที่สามารถใชตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจสังคมและสุนทรียภาพแตใน ขณะเดียวกัน

ก็สามารถรักษาความสมบูรณของวัฒนธรรมกระบวนการที่จําเปนทางนิเวศวิทยา ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และระบบสนับสนุนชีวิต (Life Support System) 

ชาตรี  แกวมา (2549,หนา 26) กลาวถึง การพัฒนาการทองเที ่ยวอยางยั่งยืน คือ“การ

พัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการพัฒนาและดำเนินการทองเที่ยวอยางเปนระบบมี

แบบแผน เพื่อคงไวซึ่งคุณคาความเปนเอกลักษณและรกัษามาตรฐานทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

และ ประเพณีตลอดจนสงวนรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวใหยาวนานที่สุด” 

รําไพพรรณ  แกวสุริยะ (2547, หนา 11) ไดสรุปความหมายของการพัฒนาการทอง เที่ยวที่

ยั่งยืนวาหมายถึง“การพัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจำเปนทางเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรมและสุนทรียภาพโดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาดสามารถรักษา

เอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินไวนานที่สุดเกิดผลกระทบนอยที่สดุและใชประโยชนได 

ตลอดกาลยาวนานที่สุด” 

สรุปไดวา การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ก็คือการจัดการแหลงทองเที่ยวดังกลาวใหมี

ความย่ังยืนและมีเอกลักษณด้ังเดิม เพื่อใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางสม่ำเสมอแมจะมีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง การใหบริการอยูเสมอ ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม 

ทองถ่ินจะตองเปนผลกระทบนอยที่สุดจึงสามารถคงความย่ังยืนของการทองเที่ยวไวไดยาวนานที่สุด 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเศรษฐกิจพอเพียง 

อำพล เสนาณรงค (2550) ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา หรือแนวปฏิบัติ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงปรารถนาจะใหรากแกวในสังคมไดยึดเปนแนวดำรงชีวิตเพื่อ              

ความอยูดีกินดี ซึง่องคประกอบสำคัญของเศรษฐกจิพอเพียงมีดวยกัน 7 ขอ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ 

เดินสายกลาง มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล เปนคนดี และรูรักสามัคคี โดยหลักสำคัญทั้ง 7 ขอน้ี คนทุกกลุม

ทุกอาชีพสามารถนอมนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำได 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550ข, หนา 56) ไดอธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ จึงประกอบหลักการหลักวิชาและหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1. เปนปรัชญาแนวทาง 

การดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

2. เปนปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 3. จะชวยพัฒนา

เศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื ่อใหสมดุลและพรอมตอการ รองรับการเปลี่ยนแปลง            

อยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกไดอยางดี                    

4. ความพอเพียง หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่ จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและ

ภายใน 5. จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนำวิชาการตาง 

ๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน 6. จะตองเสรมิสรางพื้นฐานจิตใจของคน ใน

ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที ่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนักในคุณธรรม                

ความซื่อสัตยสุจริต และให มีความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี

สติปญญา และความรอบคอบ 

งานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

เพชรศรี นนทศิร ิ(2555) ไดทำการศึกษาเรื่องรูปแบบการดำเนินงานของกลุมทองเที่ยวโดย

ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลางโดยมีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานของกลุม 

การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง จำนวน 4 ชุมชน ไดแกชุมชนบานนาตนจั่น จังหวัด 

สุโขทัยชุมชนบานหนองแมนาจังหวัดเพชรบูรณชุมชนบานใหมรองกลาจังหวัดพิษณุโลกและ              

ชุมชน บานแมพูลจังหวัดอุตรดิตถเปนการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและ

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการดำเนินการแบบกระจาย

อำนาจ ดานเศรษฐกิจมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงดานการมีสวนรวมคนในชุมชนมีสวนรวมทัง้               

ในการจัดตั้งวาแผนและดําเนินงานอยางไรก็ตามพบแนวโนมของการรวมอำนาจการตัดสินใจของ  

ผูนํากลุมซึ่งเปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางสมาชิกในบางกลุมนอกจากน้ีภูมิหลังการกอต้ังองคกร 

พี่เลี้ยงและภาวะความเปนผูนําของผูนํากลุมมีอิทธิพลตอการกำหนดรูปแบบการดําเนินงานของกลุม

การทองเที่ยวโดยชุมชนและความสำเร็จของกลุม  
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วีระศักด์ิ  กราปญจะ (2554) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน            

ผืนปา ชุมชนบานอาวที่นาเล–บานทาพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อการศึกษาเพื่อ 1. ศึกษาบริบทชุมชนและปาชุมชนบานอาวทาเลน–บานทา 2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ

กฎกติกาที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปาชุมชนบานอาวทาเลน–บานทาพรุ 3. จัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที ่ปาชุมชนบานอาวทาเลน – บานทาพรุ 4. ศึกษารูปแบบกิจกรรมการ

ทองเที่ยวและแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปาชุมชนบานอาวทาเลน–บานทาพรุ                   

5. อุปสรรคและขอเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปาชุมชานอาว

บานทาเลน–บานทาพรุ ผลการศึกษาพบวา 1.ปาชุมชนบานอาวทาเลน–บานทาพรุ มีศักยภาพ

เหมาะสมตอการทองเที ่ยวเชิงนิเวศแตขาดการมีสวนร วมของชุมชน การกำหนดหลักเกณฑ              

กฎกติกา ควรใหชุมชนมีสวนรวมตั้งแตระดับหมูบานตำบล และออกเปนขอบัญญัติตำบลเพื่อบังคับ         

ใชใหครอบคลุมทุกดาน 3. การบริหารจัดการปาชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบ คณะกรรมการ 

ปาชุมชนโดยมีผูแทนของหมูบานเปนคณะกรรมการปาชุมชน 4.รูปแบบกิจกรรมควร เกี่ยวเนื่องกับ

ประเพณีทองถ่ินหรือการประกอบอาชีพของชุมชนการพัฒนาควรพัฒนาในดานการ จัดการทองเที่ยว

ดานความรูในทองถิ่นดานเครือขายการทองเที่ยวดานประชาสัมพันธดานความปลอดภัยและดาน             

สิ่งอํานวยความสะดวกและ 5. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะชุมชนขาดการมสีวนรวมควรสงเสริม

ใหความรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการปาชุมชน 
 

3. วิธีการวิจัย 
 

      ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยแบงเปนรูปแบบการวิจัย

แบงออกเปน 2 แนวทาง คือวิธีวิจัยสนาม (Field Research)  ศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

(In-depth Interview) ตอกลุ มตัวอยาง โดยผู ศึกษาเปนผู มีสวนรวมอยางสมบูรณ ดวยการใช             

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูใหขอมูลสำคัญใชแบบสอบถามแบบปลายเปดที่เปนมาตรฐานเดียวกนั 

(Standardized Questionnaire) และวิธีวิจัยจากขอมูลที่มีการบันทึกไวแลวโดยผูอื่น (Unobtrusive 

Research) เปนการคนควา เก็บรวมรวมขอมูลทั่วไปจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วารสาร หนังสือ บทความทางวิชาการและการสืบคนจาก Internet เปนขอมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 4 กลุม คือ 1) กลุมหัวหนา

สวนราชการระดับสูงของอำเภอและระดับจังหวัด 2) กลุมชมรมผูประกอบการโรงแรมและชมรม

สงเสริมการทองเที่ยว 3) กลุ มผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นและผูนำชุมชน 4) กลุม

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน กำหนด

ขอบเขตของการศึกษาในเขตพื้นที่หมูที่ 4 บานหมูดุด, หมูที่ 5 บานเจาหลาว, หมูที่ 6 บานเจาหลาว

หัวแหลม และหมูที่ 7 บานคุงกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ใชแบบสอบถามที่ผู วิจ ัยสรางขึ ้น จำนวน 50 ชุด โดย

แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ผลของการศึกษาบริบทในพื้นที่ จะเปนการนําเสนอใน

รูปแบบพรรณนาสภาพโดยทั่วไปของพื้นที ่(Site) สวนที่ 2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลที่ได

จากแบบสอบถามของชาวบานในชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ หมูที ่3 ,4,5,6 และหมูที่ 7 ตำบล คลอง

ขุด อำเภอทาใหม  และจากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐที ่มีสวนเกี ่ยวของในการพัฒนา             

ดานการทองเที่ยวของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหการนํในรูปแบบพรรณนา

สภาพโดยทั่วไปของพื้นที ่(Site) โดยนำคำตอบที่ไดจากแบบสอบถามที่แบงออกเปน 4 กลุม นำมา

สรุปเปนตารางพรรณาอธิบายและสรุปเปนผลการศึกษาในแตละประเด็นของคำถาม โดยแยกเปน                

10 ประเด็นคำถาม จำนวนทั้งหมด 50 แบบสอบถาม 
 

5. อภิปรายผล  
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาพัฒนาที่

ย่ังยืน กรณีศึกษา:ชุมชนบานเจาหลาว - แหลมเสด็จ  อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสำคัญ

ดังน้ี  

1. ดานศักยภาพและอัตลักษณของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอ                 

ทาใหม จังหวัดจันทบุร ีในบริบทของการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน พบอัตลักษณที่โดดเดน             

3 ลักษณะไดแก 1) มีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism) 2) มีการทองเที่ยวชมงาน

วัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) และ 3) มีการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 

(rural tourism / village tourism)  

2. รูปแบบหรือประเภทของการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับบริบทของพื้นที่ พบวา มีความเหมาะสมที่เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งเปน             

การทองเที่ยวในลักษณะวิถีชาวบานเขามาพักผอนในชวงวันหยุดสั้น ๆ ในชวงเทศกาลตาง ๆ เน่ืองจาก       

ที่เขามาทองเที่ยวพักผอนหยอนใจในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อชมวิถีชีวิตของชุมชนและทองเที่ยว              

ไปยังสถานที่ในบริเวณใกลเคียง กลุมที่ 2 เปนกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเปนหมูคณะศึกษา           

ดูงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรกัษปาชายเลนและระบบนิเวศนของศูนยศึกษา

การพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีกิจกรรมปนจักรยาน ชมชีวิตชาวบาน 

กิจกรรมหาหอยเสียบ กิจกรรมพายเรือตกหมึก หรือการแกะสัตวน้ำจากอวน กิจกรรมใหอาหารปลา

ในกระชัง ฯลฯ โดยการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมทางการทองเที ่ยวที่เหมาะสมและ
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สอดคลองกับบริบทของพื้นที่เพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ควรคำนึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับของพื้นที่ การสงเสริมใหชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ เปนศูนยการเรียนรูผานกิจกรรมทาง             

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน พรอมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัของ

การมีสวนรวมของประชาชน มาใชในการดำเนินชีวิตเพื ่อใหอยู รวมกันอยางความสุข โดยการใช

รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยว ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: โมเดลรปูแบบการจัดการทองเที่ยวแบบบรูณาการ 

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

 จากการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ในปจจุบันเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งในสภาวะปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาแทนในการใชชีวิต (Disrubtion)  

ทำใหวิถีชีวิตตองเกิดการเปลี่ยนแปลง แตในเรื่องของดานการทองเที่ยวการที่ยึดถือและใหคุณคา              

ทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและคงไวซึ่งอัตลักษณของตนเองจะทำใหเกิดมูลคาอยางมากโดยเฉพาะ

วิถีชีวิตของชุมชน  

(Way of life) 

-ประมงพื้นบาน (การไสเคย, ตกหมึก

,ทำกะป, การทำขนมพื้นบาน) 

-ปราชญชาวบาน 

-การตอเรือประมง 

-ชีวิตชาวเล ฯลฯ 

เรื่องราวประวัตศิาสตร (History) 
- ประวัติของชุมชนบาน 

จาหลาว-แหลมเสด็จ  

-พ.ศ.2523 สมเด็จพระนางเจารำไพ   พรรณีทรง

เสด็จมา ณ ท่ีแหงนี้) 

- ร.9 ทรงตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา 

อาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เปนแหลงอาหารและแหลงอาศัยของหมูดุด 

(พยูน)  

บอน้ำศักดิ์สิทธ์ิ ม.7 

ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ

พ้ืนบาน (Tradition) 
-ประเพณีตักบาตรเทโวริมทะเล 

-สงกรานตชายหาด 

-ประเพณีทำบุญกลางหมูบาน 

-ศิลปะการรำเทงตุก 

- วัดหมูดุด 

- วัดแหลมเสด็จ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Philosophy of sufficiency Economy) 

ครอบคลุมถึง 4 ดาน คือ มิติดานเศรษฐกิจ ดาน

จิตใจ,ดานสังคม,ดานวัฒนธรรม) (สุเมธตันติเวช

กุล. (2549). 
หลักการมีสวนรวมของประชาชน  

(Public Participation) มี 4 ขอ  

(จินตวีร เกษมศุข. (2554). 

การรับรูขาวสาร ,.การปรึกษาหารือ, การประชุมรับ

ฟ ิ ็    ใ ั ิ ใ   

รูปแบบการจัดการทองเที่ยว     

แบบบูรณาการอยางย่ังยืนของ 

ชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ 

 

กิจกรรมการทองเท่ียว(Activity) 

ประกอบดวย 3 ดาน 

ดานส่ิงแวดลอม (ปลูกปาชายเลน, การทำบานให

ปะการัง, พายเรือคายัคชมระบบนิเวศน,การ

อนุรักษหญาทะเล, นั่งเรือทองกระจกดูปะการัง 

ทำความสะอาดชายหาด ฯลฯ 

ดานเศรษฐกิจ  (การคาชายสินคา, การใหบริการ

ท่ีพัก,รานอาหาร,นวดแผนไทย,การจางงาน

เพิ่มข้ึนฯลฯ 

ดานสังคม  (กิจกรรมเพื่อสังคม CHR ,ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน,ไมเอาเปรียบ เปนสังคมท่ีมีคณภาพ  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

จักรกฤษณ  ธนะนพรัตน 

 

 
          1089 

ดานการทองเที่ยว ดังน้ัน การมีสวนรวมถือวาเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงในการทำงานแบบบูรณาการ จาก

ผลสรุปของงานวิจัยทำใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงพัฒนาดานระบบการคมนาคมขนสงสาธารณะเพือ่

รองรับนักทองเที่ยวในอนาคต ควรจัดใหมีปายบอกทางเลี่ยงเพื่อปองกันและ   แกไขปญหาการจราจร

ในชวงเทศกาล และสงเสริมใหคนในทองถิ่นไดเรียนรูภาษาอังกฤษใหมากเพื่อเตรียมพรอมกับการ

เปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตแบบใหมและการทองเที่ยวในรูปแบบใหมที ่ตองปรับตามการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1) การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมากกวา เชน ระบบเศรษฐกิจ 

ของคนในชุมชน และอัตราการกระจายรายได และกลยุทธทางการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวให

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน  

2) การทำวิจัยเรื่องการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของชุมชนเจาหลาว-แหลมเสด็จ เปนการทำกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่เจาะจง โดยไมมีการเปรียบเทยีบ 

ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะบริบทของพื้นที่ที่คลายกันที่

เนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงจุดเดนและจุดดอยของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแตละ

พื้นที่ เพื่อใหแหลงทองเที่ยวสามารถนาจุดเดนมาเพื่อสรางจุดแข็งในการดึงดูดนักทองเที่ยวตอไป 

3) การศึกษาครั้งน้ีไดทำการศึกษา โดยมีกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู ประกอบการ และนักทองเที ่ยวทั ่วไป โดยไมครอบคลุมไปยังนักทองเที ่ยวตางชาติเทาที ่ควร                 

ในการศึกษาครั ้งตอไปควรมีการสัมภาษณและแบบสอบถามกับนักทองเที ่ยวตางชาติใหมากข้ึน     

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวใหมากที่สุด 
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ศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ของพนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ จตุจักร 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดออกประกาศใช นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เพื่อใหการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง และ ในป 2561 สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(สคร.) ไดนำระบบประเมินผลเรียกวาระบบ State Enterprise Assessment Model (ระบบ SE-AM)  

เพื่อนำมาใชประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หัวขอการบริหาร

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ งานวิจัยน้ี จึงมีเปาหมายเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติ

ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศ

ไทย ของ พนักงานการทางพิเศษประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ จตุจักร นำไปสูการปรับปรุงพัฒนา

นโยบายฯ ตอไปในอนาคต  

จากการวิจัยพบวารายละเอียดของความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. อยูในเกณฑเฉลี่ยปฏิบัติระดับสูง และใน

สวนของความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. จะชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ตได มีคาเฉลี่ยสูงสุด  4.33 

อยูในระดับความพึงพอใจมาก และ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง
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ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกทพ.นอยที ่ส ุดคือความรู และประโยชนที ่ได ร ับจาก                        

การถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.มีคาเฉลี่ย 

4.15 ระดับความพึงพอใจมาก  

 

คำสำคัญ: นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูความเขาใจและ

วิธีปฏิบัติ 

 

1. ที่มาและความสำคัญของปญหา  
 

การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดออกประกาศใช นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ของสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 กำหนดใหหนวยงานของ

รัฐตองจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยนโยบายฯ

อางอิงมาจากระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  

และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เวอรช่ัน 

2.5) เพื ่อใหการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั ่นคงปลอดภัย สามารถใชงานได             

อยางตอเน่ือง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจเกดิข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ

ที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ จึงไดกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ ดังน้ี การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีระบบสารสนเทศและระบบสำรองซึ ่งอยู ในสภาพพรอมใชงานและมี          

แผนเตรียมความพรอมสำหรับกรณีฉุกเฉิน เพื ่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดอยางตอเนื ่อง            

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 

องคประกอบของนโยบายในแตละสวนที่กลาวมาขางตนจะประกอบดวย วัตถุประสงค 

ผูรับผิดชอบ มาตรฐานที่ใชอางอิง ขอปฏิบัติ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให กทพ. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับที่ปลอดภัยชวยลดความเสียหาย            

จากสถานการณที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิดที่อาจเกิดกับสินทรัพยและบุคลากรของ กทพ. 

นโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี จัดเปนมาตรฐาน ซึ่งบุคลากรทั้ง

พนักงานประจำและลูกจางของ กทพ. รวมถึงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด 
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และ ในป 2561 สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดนำระบบประเมินผลเรียกวาระบบ 

State Enterprise Assessment Model (ระบบ SE-AM) เปนเครื่องมือในการผลกัดันผลสมัฤทธ์ิ การ

ดำเนินการของรัฐวิสาหกิจใหไดมาตรฐานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดกรอบแนว

ทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อนำมาใชประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดย

ในหัวขอ การประเมิน ขอ 2.5 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หัวขอ การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management)  ซึ่งมีพื้นฐานการวัดมาจากระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งทำใหนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพเิศษแหงประเทศไทย  (กทพ.) สามารถนำไปใชเปน

สวนหน่ึงในการประเมินประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระบวนการจะใชการประเมินรูปแบบ

ระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการจัดการกระบวนการใหมีแนวทางปฏิบัติอยางเปน

ระบบ สามารถทำซ้ำได (Repeatable Practice) และเปนมาตรฐาน (Standardized Practice) 

แนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั ่วทั้งองคกร โดยมีการวัด วิเคราะห และประเมินประสิทธิผลของ

กระบวนการอยางเปนรูปธรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเน่ือง งานวิจัยน้ีจึง

มีเปาหมายเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษประเทศ

ไทย ที่สำนักงานใหญ  จตุจักร นำไปสูการปรับปรุงพัฒนานโยบายฯ ตอไปในอนาคต และสามารถนำ

ขอมูลที่ไดไปประกอบการพิจารณา ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไดอีกดวย 

วัตถุประสงคในการศึกษา  

1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษประเทศ

ไทย ที่สำนักงานใหญ จตุจักร 

2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบติัตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทยของพนักงาน กทพ.ที่สำนักงานใหญ จตุจักร 

คำถามในการวิจัย 

1) พนักงานการทางพิเศษประเทศไทยที่สำนักงานใหญ จตุจักร มีความรูความเขาใจและ           

วิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย หรือไม  

2) พนักงานการทางพิเศษประเทศไทยที่สำนักงานใหญ จตุจักร มีขอเสนอแนะ หรือมีปญหา

ในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย  หรือไม 
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ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษ

ประเทศไทย ที่ สำนักงานใหญ  จตุจักร โดยการวิจัยครั้งน้ีจะมีลักษณะเปนวิจัย เชิงสำรวจ (Survey 

Research) โดยใชวิธีเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และมีคำถามปลายเปดสำหรับ

ขอเสนอแนะ 

   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) สามารถนำผลการศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษ

ประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ  จตุจักร มาปรับใชเปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจการ

ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษ           

แหงประเทศไทย 

2) เพื่อจัดทำขอเสนอแนะความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดนโยบายสาธารณะ  

นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางที่พึงประสงค เพื่อ

จะไดนำมาใชเปนกรอบในการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล โดยมีความมุงหวังที่จะแกไขปญหา ปองกัน

ปญหา รวมทั้ง ใหเกิดสภาพการณที่พึงประสงคในสังคม 

โดยนโยบายสาธารณะจะตองมีองคประกอบ คือ เปนการกระทำที่มีเปาหมายชัดเจนเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ เปนหนาที่ของรัฐบาลในการกำหนด นโยบาย

สาธารณะ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของรัฐ และเปนเอกสารที่มี ผลตามกฎหมาย             

ซึ่งเมือ่รัฐบาลประกาศออกมาแลวประชาชนมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม โดยนโยบายสาธารณะ แต

โดยทั ่วไปที ่นิยมแบงกันมี 4 ประเภท ไดแก นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ นโยบาย

เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม และ นโยบายเกี่ยวกับ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ธันยวัฒน รัตนสัค,2551: 20) 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เปนศาสตรที่มีความเปน พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 

ซึ่งตองใชองคความรูจากหลายศาสตรในการวิจัย เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขึ้นเปนศาสตรทาง

นโยบายสาธารณะ (Potucek et al., 2003) โดยเฉพาะศาสตรที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ (Public 

Policy) เปนอยางมากก็คือ รัฐศาสตร (Political Science) ทั้งน้ีก็ดวยเหตุที่วา รัฐศาสตรเปนศาสตรที่

สามารถ อธิบายถึงเหตุ (Causes) และผลที่ตามมา (Consequences) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของ
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กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนเชิงนโยบายที่รัฐบาลเลือกที่จะดำเนินการและเลกิดำเนินการ (Dye, 2012) หรือ

กลาวอีกนัยหนึ ่งคือ องคความรู ทางรัฐศาสตรซึ ่งใหความร ู ความเขาใจเกี ่ยวกับกระบวนการ               

การกำหนดนโยบาย ขณะที่ศาสตรอื ่น ๆ เชน องคความรู ทางรัฐประศาสนศาสตร ใหความรู             

ความเขาใจเกี ่ยวกับบทบาทของระบบราชการในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู           

การปฏิบัติ องคความรูทางเศรษฐศาสตร ใหความรูความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจอยางมี

เหตุผล ตนทุน และผลประโยชน อรรถประโยชนสูงสุด และนโยบายดานเศรษฐกิจ องคความรู               

ทางสังคมวิทยาซึ่งใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานภาพ ของสังคมในมิติของความหลากหลาย            

ทางสังคมและปญหาทางสังคม และองคความรูทางปรัชญาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปน

เหตุ เปนผล คานิยม และจริยธรรม เปนตน (Potucek et al., 2003) ฉะนั ้น เพื ่อทำความเขาใจ

พัฒนาการขององคความรูทางนโยบายสาธารณะ มีความจำเปนอยางย่ิงที่ตองทำความเขาใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของศาสตร ทางนโยบายสาธารณะดวยทั้งนี้สามารถ สรุปความหมายของคำวา นโยบาย

สาธารณะ วาคือ แนวทางในการกำหนด ขอบเขตบทบาท (Role) และ หนาที่รับผิดชอบ (Responsibility) 

ของบุคคล และกลุมบุคคลตางๆ ในสังคม อาท ิบทบาทหนาที่ของขาราชการ (Government Officials) 

หนวยงานของรัฐบาล (Government Agency) และสมาชิกรัฐสภา (Members of Parliament) ใน

การปฏิบัติงาน รวมถึง ดำเนินงานตาง ๆ ในขอบเขตกิจกรรมตาง ๆ ที่ถือเปนหนาที ่รับผิดชอบ                        

(ณัฐกริช เปาอินทร,2561:7) 

การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนขั ้นตอนที่ความสำคัญในกระบวนการนโยบาย เพราะการที่

นโยบายจะประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค ตามที่ต้ังเปาหมายของนโยบายน้ัน ถึงการกำหนด

นโยบายจะดีเพยีงใดแตหาก นำไปปฏิบัติแลวเกิดความลมเหลวกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน

หรือตอทรัพยากรของประเทศชาติ  ทำใหการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งในดานกรอบความคิด

เชิงทฤษฎี แนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ               

ตัวแบบในการวิเคราะหการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงมีความสำคัญตอความสำเร็จของการนำนโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ ผูศึกษาจึงไดนำเสนอสาระสำคัญของกรอบแนวคิดการนำนโยบายปฏิบัติ ในแตละ

ประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย 

เมื่อทางฝายการเมืองหรือฝายบริหารไดทำการกำหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูปหนึ่งแลว 

ปกติจะมีการระบุใหหนวยงานหนวยงานหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลกั ซึ่งจะตองเปนผูที่แปลงนโยบายน้ัน

ออกมา ในระดับลางถือปฏิบัติช้ันตอนของการแปลงนโยบายน้ีเปนข้ันตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะ

หากเมื่อใดที่มีการแปลงนโยบายที่ผิดไปจากวัตถุประสงคแลว ก็อาจกลาวไดวาความลมเหลวของ

นโยบายน้ันยอมเกิดข้ึนเสียต้ังแตแรกแลว มีปจจัยหลายปจจัย ที่สงผลทำใหนโยบายตองถูกแปรเปลี่ยน

ไปจากวัตถุประสงคเดิม   
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ภาพท่ี 1: ปจจัยที่มผีลตอความถูกตองในการแปลงนโยบายของหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 

ขั้นตอนของการยอมรับ 

ข้ันตอนตอไปของการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค คือ การทำใหหนวยงานในระดับ

ลางยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายน้ันไปปฏิบัติตอไป ในการทำให

หนวยงานระดับลาง ยอมรับแนวทางดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ระดับลางรับนโยบายไป

ปฏิบัติอยางไรก็ตาม การยอมรับโครงการของ หนวยงานระดับลางยังไมสามารถประกันไดวานโยบาย

น้ันจะประสบความสำเร็จหรือไม (วรเดช จันทรศร, 2554:36-37) 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเริ่มตนจากการที่หนวยงานระดับลางรับนโยบาย 

แผนงาน หรือโครงการมาจากเบื้องบนแลวนำนโยบาย แผนงานหรือโครงการน้ันมาปรับเปลี่ยนใหเปน

แนวทางการปฏิบัติงาน เบอรแมนเรียกวา "การปรับตัวเขาหากันและกัน" (mutual adaptation) 

(Berrman,1977) 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค จะประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนของ

การระดมพลัง (mobilization) ขั ้นตอนการปฏิบัติ (deliverer implementation) และขั ้นตอนใน           

การสรางความเปนปกแผน (institutionalization) หรือความตอเนื่อง (continuation) ในองคการ 

(วรเดช จันทรศร, 2554:37-38) 
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ภาพท่ี 2: ปจจัยที่นำไปสูความสำเร็จของนโยบาย 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานที่สำนักงานใหญ จตุจักร            

ในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกำหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ประชากร

และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำนักงานใหญ จตุจักรจำนวน 728 คน (กทพ.,2563) กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาไดแก ตัวแทนของประชากรที่ใชในการศึกษา กำหนดกลุมตัวอยางโดยคำนวณหาคาขนาด

ตัวอยาง (Sample Size) ดวยวิธีของ Taro Yamane (Yamane.1967 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 

2563) ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% จึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาอยางนอย       

จำนวน 258 ตัวอยาง รายที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ทั้งน้ี ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทำการศึกษาโดย

กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 260 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่

ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาแนวความคิด 

ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชในการวิเคราะหขอมูล ของ แบบสอบถามโดย

ใชตารางแสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของขอมูลประชากรศาสตร และขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยใชโปรแกรม SPSS ใน

การวิเคราะหขอมูล 
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4. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานที่สำนักงานใหญ จตุจักร 

สามารถวิเคราะหขอมูลและรวบรวมขอเสนอแนะ ไดออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 

สวนที่ 2 : ชองทางการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. 

สวนที่ 3 : ความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.  

สวนที่ 5 : ปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตามนโยบายฯ/ขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 

การวิเคราะหกลุมตัวอยางขอมูลทั่วไปของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 

 

 

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 3: การวิเคราะหกลุมตัวอยางเรือ่งเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4: การวิเคราะหกลุมตัวอยางเรือ่งระดับการศึกษา 
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ภาพท่ี 5: การวิเคราะหกลุมตัวอยางเรื่องอายุงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6: การวิเคราะหกลุมตัวอยางเรื่องสังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7:  การวิเคราะหกลุมตัวอยางเรื่องจำนวนช่ัวโมงเฉลีย่ในแตละวันของการใชงาน              

ระบบสารสนเทศ ของ กทพ. เชน การใชงาน Internet ระบบงานภายใน(Back office) เปนตน 
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สวนที ่ 2 : ช องทางการถายทอดนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. 

 

 
 

ภาพท่ี 8: เครื่องมือหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการแนะนำจากเจาหนาที่ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9: เครื่องมือหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการประชาสัมพันธตอนเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหม (POP UP) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10: เครื่องมอืหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการเผยแพรในเว็บไซต กทพ. (www.exat.co.th) 

 

 

 

 

http://www.exat.co.th/
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ภาพท่ี 11: เครื่องมอืหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการเผยแพรในเว็บไซตภายใน กทพ. (www.intranet.exat.co.th) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12: เครือ่งมอืหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการเผยแพรหนังสือเวียน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13: เครือ่งมอืหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. โดยวิธีการประกาศเสียงตามสาย(EXAT Sound) 
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สวนที่ 3 : ความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14:  สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตาม

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 
 

สวนที ่ 4 : ความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15: สรปุคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบาย 

การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. 
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1) ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.  

2) นโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. มี             

ความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

3) การปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

กทพ. จะชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ตได  
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเพื ่อศึกษาความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษ

ประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ จตุจักร มีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและ

วิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย ของ พนักงานการทางพิเศษประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ จตุจักร และเพื่อศึกษา

ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของ

การทางพิเศษแหงประเทศไทยของพนักงาน กทพ.ที่สำนักงานใหญ จตุจักร ซึ่งไดแนวคิดและทฤษฎี           

ที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจำนวน 260 ชุด สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

รายละเอียดทั่วไปประชากรกลุ มตัวอยางสวนใหญในการวิจัยครั ้งนี้เปนเพศหญิงจำนวน             

197 คน คิดเปนรอยละ 75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนจำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 56.5 มี

อายุงาน 6-10 ป จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 38.5 สังกัด สผว.จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 

27.7 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในแตละวันของการใชงานระบบสารสนเทศ ของ กทพ. 6-8 ชั่วโมง จำนวน 

69 คน คิดเปนรอยละ 26.5  

รายละเอียดของเครื ่องมือหรือวิธีการถายทอดนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย              

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. สูงสุดคือวิธีการประชาสัมพันธตอนเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหม 

(POP UP) มีผูตอบจำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ 68.8 และวิธีการที่นอยที่สุดสุดคือโดยวิธีการ

ประกาศเสียงตามสาย (EXAT Sound) มีผูตอบจำนวน 72 คิดเปนรอยละ 27.7 

 รายละเอียดของความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปฏิบัติสูงสุด คือ ปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อกลับบาน 

จำนวน 254 คน คิดเปนรอยละ 97.7 มีคาเฉลี่ย 2.93 ซึ่งถูกจัดอยูในระดับสูง และปฏิบัตินอยที่สุดคือ

ติด User Name และ  Password  ไวหนาเครื ่องคอมพิวเตอรใหเห็นชัดเจนเพื่อความสะดวกใน            

การใชงานระบบงานหรือสำหรับใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติ จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 33.1 

คาเฉลี่ย 2.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.879 ระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง 
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และในสวนของ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. จะชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ตได มีระดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 4.33 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.656 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และความ 

พึงพอใจตอการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

กทพ. นอยที ่สุดคือความรูและประโยชนที ่ไดรับจากการถายทอดนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.มีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 ระดับ

ความพึงพอใจมาก 

 

6. ขอเสนอแนะ 
  

 ผูวิจัยเสนอแนะวิธีการการปรับปรุงความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติตามนโยบายการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในอนาคต 

โดยใชทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของ วรเดช จันทรศร (2554: 37-42) เรื่อง

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค สามารถทำไดโดยผูออกนโยบายฯรับฟงปญหาในการปฏิบัติ

ตามนโยบายฯจากผูปฏิบัติในระดับลางแลวปรับตัวเขาหากันและกันเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน              

ทั้งสองฝาย ยกตัวอยางเชน เปดรับฟงความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายฯ 

และจากการทำวิจัยครั้งมีขอเสนอแนะจากพนักงานฯเชนอยากใหมีการสำรวจความคิดเห็นของ

พนักงานกอนการออกนโยบายตาง ๆ การใช E-mail ของ กทพ. ติดตอกับบุคคลและหนวยงานภายนอก

มักมีขอจำกัดเรื่องขนาด attached file ที่นอยเกินไป อยากใหมีโปรแกรมที่นาสนใจอื่นๆ โหลดไดงาย

ขึ้นโดไมตองขออนุญาต admin เปนการสรางการยอมรับในตัวนโยบายฯรวมกัน เพื่อนำไปสูนำไปสู

การตัดสินใจในการที่จะรวมกันขับเคลื่อนนโยบายฯ ตอจากนั้นผูปฏิบัติสรางขั้นตอนการปฏิบัติตาม

นโยบายฯ เชน การสแกนไวรัสทุกครั้งที่ไดรับไฟลจากภายในและภายนอกหนวยงาน การรวมกัน

ปกปองขอมูลสำคัญไมใหรั่วไหล จนเกิดความเคยชินในการปฏิบัติตามนโยบายฯ และยังสามารถใช

แรงจูงใจเปนตัวชวยในการที่จะนำไปสูความย่ังยืนเพื่อสรางความสำเร็จของการนำนโยบายฯไปปฏิบัติ 

เพราะการที ่นโยบายจะประสบความสำเร็จไดนั ้น ตองมาจากความรวมมือกันระหวางผู กำหนด

นโยบายฯ และ ผูปฏิบัตินำนโยบายฯไปปฏิบัติ ใหไปในทางเดียวกัน เพื่อความสำเร็จในการนโยบายฯ 
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การศึกษากลยุทธทางการตลาดท่ีจะนำไปสูความสำเร็จของธุรกจิ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ณัฐวดี นอยสำแดง0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารรูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ความตองการของผูบริโภคที่

มีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจของผลิตภัณฑเสริมอาหารและการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพื่อการศึกษากลยุทธทางการตลาดที่จะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดมีการออกแบบสอบถามกลุม

ตัวอยางที่ใชในกรณีศึกษาที่เปนผู บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน               

400 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยาง อยางงาย (Sample Random Sampling) เพื่อเปนตัวแทนประชากรที่

จะศึกษา โดยเก็บตามเขตพื้นที่ตาง ๆในกรุงเทพมหานคร และการสมัภาษณเชิงลึกของผูประกอบการ 

4 คน โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคารอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และบท

ทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test, One-way ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 การวิจัยครั้งนี้เปน  

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) แบงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

วิเคราะหผลวิจัยเชิงปริมาณดวยขอมูลที่ไดรับจากผูตอบแบบสอบถามของผูบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Depth Interview) ในการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในดาน

ทัศนคติที่มีตอของธุรกิจเครือขายของผลิตภัณฑเสริมอาหาร การตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑ
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เสริมอาหารและกลยุทธทางการตลาดอยางไรจะสงเสริมใหผลิตภัณฑเสริมอาหารประสบความสำเร็จ 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยอยูที่ 20,001-30,000 บาท และมีความถ่ี  

ในการบริโภคอาหารผลิตภัณฑเสริมอาหารสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ในดานของทัศนคติที่มีตอการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหารใหความสำคัญอยูในระดับมาก ซึ่งมองวาการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร คือ

คนที่ใสใจและดูแลสุขภาพ สำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเหมาะสำหรับผูที่ไมมีเวลาบริโภคอาหาร            

ไดครบ 5 หมูใน 3 มื้ออาหาร ซึ่งมีความสำคัญอยูในระดับมาก ในดานของความตองการตอสวน

ประสมทางการตลาด สำหรับดานผลิตภัณฑใหความสำคัญระดับมาก ในเรื่องของผลิตภัณฑที่ผาน 

การรับรองมาตรฐานสากล ผู บริโภคใหความสำคัญในดานราคาอยู ในระดับมากสำหรับเรื่องการ

กำหนดราคาชัดเจน ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องชองทางจดัจำหนายโดยใหความสำคัญอยูใน ระดับ

มากในเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากชายชองทางในการเลือกซื้อทั้ง On line และ รานคา (Off 

Line) ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องการสงเสริมการตลาด ซึ่งใหความสำคัญอยูในระดับมากในการ

โฆษณาผานสื่อ Social Media (เชน Facebook Instagram) และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสรมิ

อาหาร โดยผูบริโภค ใหระดับความสำคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพราะชวยลดการเกิดภัยโรคตาง ๆ 

 

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูประกอบการ กลยุทธทางการตลาด 

 

1. บทนำ 
 

สภาพเศรษฐกิจโลกกำลังประสบกับปญหาวิกฤติเศรษกิจ ทั้งวิกฤตจากโรคระบาดของ 

Covid-19  ตลอดสงครามทางการคาระหวางประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งประเทศไทยไดรับผลกระทบ

ดวยเชนกัน สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและทำใหเกิดความเสี่ยงในการจางงาน 

และเมื่อมีความไมมั่นคงเกิดขึ้น ผลตอบแทนเพียงงานประจำเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอ

ความตองการในการดำรงชีพในปจจุบันได และผูคนหลายอาชีพจึงหันมาสนใจในอาชีพเสริมกันมาก

ขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ Online รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เต็มดวยกันแขงขัน และสภาพจราจรที่ติดขัด            

ทำใหการชีวิตในเมืองทีมีความเรงรีบ จึงตองมีการทำงานที่ตองแขงกับเวลา ตองออกไปทำงานแตเชา

และกลับเขาที่พักในตอนเย็นหรือค่ำ จึงทำใหมีการละเลยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ และการ

พักผอนที่ไมเพียงพอ หรือแมแตขาดการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ซึ่งทำใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพ 

เกิดการเจ็บปวยมากข้ึน และพบวาคนไทยเปนโรคอวนมากข้ึนในปจจุบัน เปนสาเหตุของการเจบ็ปวย

ไดงาย อยางเชน ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งแมวาในปจจุบันจะ

มีการรักษาทางการแพทยที่ดีขึ้นมากกวาในอดีตแลวก็ตาม แตการรักษาทางการแพทยก็ยังเปน การ

แกไขปญหาที่ปลายเหตุและยังมองขามเรื่องการดูแลสุขภาพที่เปนตนเหตุของปญหาเรื่องสุขภาพที่
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แทจริง ดังนั ้นการสงเสริมเสริมในการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงมากขึ ้นนั ้นชวยลดปญหาเรื ่อง                

การเจ็บปวยไดมากข้ึน 

 ปญหาเรื่องสุขภาพและภาวะน้ำหนักเกินพบมากขึ้นโดยเฉพาะคนในเมือง มักจะพบในกลุม

คนที่ไมออกกำลังกายเปนประจำ มีการใชชีวิตแบบเรงรีบและรบัประทานอาหารที่สงผลเสยีตอสุขภาพ 

อาหารที่ไมมีประโยชน อาหารที่ขาดคุณคาทางโภชนาการ รวมกับการเคลื่อนไหวที่ลดลง สงผลให

สุขภาพไมแข็งแรง เริ่มมีโรคภัยไขเจ็บ ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคเปนสวนหนึ่งที่สำคัญอยางมากใน

การดูแลรางกายใหแข็งแรง ซึ่งการรับประทานอาหารที ่ดีเปนสวนหนึ่งที ่จะชวยทำใหรางกายไม

เจ็บปวย ชวยลดความเสี่ยงการปวยเปนโรคตาง ๆ เพื่อนำไปสูการบริโภคอาหารและภาวะโภชนา             

การที่ดี การมีทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร สงผลทำใหการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริม

มากข้ึน  

หลังจากสถาณการณ Covid-19 น้ัน มักจะเกิดเปนฐานวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal  ซึ่ง

การดำเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต รวมถึงการเขามาของ Digital Technology จนทำให

พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไปรวมทั้งการซื้อของออนไลนและยังหันมาสนใจผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

กันมากข้ึน รวมทั้งมีพฤติกรรมการกินใหถูกวิธีมากข้ึน จึงเกิดความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และพรอมการกาวสูสังคมผูสูงวัยนั้น ยังเปนประเด็นสำคัญและสงผลกระทบในหลายมิติ            

ไมวาจะเปนสุขภาพ เรื่องตลาดแรงงาน หรือ การพัฒนาทางดานเศรษกิจ ดังน้ันจึงจำเปนตองวางแผน

ดูแลสุขภาพใหดีย่ิงข้ึน พรอมกับยังสามารถสรางรายไดที่เกิดจากการดูแลสุขภาพไดอีกดวย การหันมา

ดูแลสุขภาพกันมากข้ึนควรทำควบคูการบริโภคอาหารที่ดีและการออกกำลังกายอยางสมำ่เสมอ ดังน้ัน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจึงนาสนใจและมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื ่อง และไมใชเพียงเจาะตลาด            

กลุมผูใหญ แตสามารถเจาะเฉพาะกลุมวัยทำงานที่รักสุขภาพ และยอมจายเงินใหกับผลิตภัณฑเสริม

อาหารเปนจำนวนมากข้ึน  ดวยเหตุนี้เองผลิตภัณฑเสริมอาหารจึงเปนธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโต                 

มีความตองการทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการแขงขันในธุรกิจน้ีมีเพิ่มมากข้ึนดวย ดังน้ันผูวิจัย

จึงสนใจในการศึกษากลยุทธทางการตลาดที่จะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร            

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการมีการสำรวจปจจัยอะไรบางที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและหลักกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและนำประยุกตใช

ในธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในดานทัศนคติ รูปแบบการ

ดำเนินชีวิต ความตองการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจการซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะมีประโยชนตอการวางแผนทางการตลาดสำหรับธุรกิจผลิตภณัฑเสริม

อาหาร และสามารถนำขอมูลที่ไดมาวางกลยุทธในการวางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา    
 

2.1  ศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

2.2  ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

2.3  ศึกษาความตองการของผู บริโภคที ่มีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจของ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

2.4  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

2.5  ศึกษากลยุทธทางการตลาดที่จะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ผลการศึกษาที่ไดจะมีประโยชนตอการวางแผนทางการตลาดสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และสามารถนำขอมูลที่ไดมาวางกลยุทธในการวางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

 โจทยวิจัย/ ปญหาวิจัย 

ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยอะไรเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภคของผลติภัณฑ

เสริมอาหารพรอมทั้ง ปจจัยอะไรสงผลตอทัศคติในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร และรูปแบบ             

การดำเนินชีวิตแบบใดมีผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งจะสงผลตอการวางกลยุทธทาง

การตลาดอยางไรจะชวยใหผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัยและกรอบแนวความคิด 
 

การศึกษากลยุทธทางการตลาดที ่จะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร          

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการมีการสำรวจปจจัยอะไรบางที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และหลักกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและนำประยุกตใช

ในธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจการซื ้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวยวิจัย           

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำหรับ

วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เก็บขอมูลรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีรวม 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยาง อยางงาย (Sample Random Sampling) 

เพื่อเปนตัวแทนประชากรที่จะศึกษา โดยเก็บตามเขตพื้นที่ตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการส ัมภาษณเชิงล ึก (In-depth Interview) จาก

ผูประกอบการธุรกิจผลติภัณฑเสรมิอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน โดยวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถใหขอมูล

เชิงลึกในเรื่องที่ผูวิจัยกำลังศึกษาได 
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3.1  ตัวแปรสำหรับผูประกอบการ 

3.1.1 กลยุทธในการทำธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

3.1  ตัวแปรสำหรับผูบริโภค 

3.2.1 สำหรับตัวแปรผูบริโภค 

1) ปจจัยสวนบุคคล 

2) เพศ 

3) อายุ 

4) สถานภาพ 

5) ระดับการศึกษา 

6) อาชีพ 

7) รายได 

3.2.2 ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

3.2.3 ปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม 

           อาหาร  

3.2.4 ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด 

1) ดานผลิตภัณฑ 

2) ดานราคา 

3) ดานชองทางการจัดหนาย 

4) ดานสงเสริมทางการตลาด  

3.3 การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัยจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถกำหนดเปนกรอบแนวความคิด

ได ดังภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคล ทางดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดที่แตกตางกันที่มีมีทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนิน

ชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.1 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มี             

ตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 
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สมมุติฐานยอย 1.2  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอายุที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มี             

ตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.3  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่

มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.4  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพที่แตกตางกัน มีทัศนคตทิี่มี

ตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.5  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติ

ที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.6  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มี

ตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

ในการศึกษาเรื่องกลยุทธทางการตลาดที่จะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ทำการศึกษาในระหวางที่ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2563  รวมระยะเวลา 

4 เดือน 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1 สรุปผลการวิเคราะหจากขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังน้ี                

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 242 คน 

คิดเปนรอยละ 60.5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-34 ป จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 

48.5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 332 คน คิดเปนรอยละ 36.5  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 275 คน คิดเปนรอยละ 68.8 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.3 ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสงูสดุอยูที่ 20,001-30,000 บาท จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 

และความถี่ในการบริโภคอาหารผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภค

อาหารผลิตภัณฑเสริมอาหารสัปดาหละ 1-2 ครั้ง จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0   
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมทางดานทัศนคติ รูปแบบการใชชีวิต ที่มีตอการ

วางกลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร รูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ปจจัยของการตลาด คาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสำคัญ 

ผลการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร 

3.74 0.75 มาก 

ปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

3.49 0.79 ปานกลาง 

ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทาง

การตลาด 

   

* ดานผลิตภัณฑ 3.82 0.75 มาก 

* ดานราคา 3.82 0.78 มาก 

* ดานชองทางการจัดจำหนาย 3.95 0.71 มาก 

* ดานสงเสริมการตลาด 3.81 0.77 มาก 

การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 3.72 0.78 มาก 
         

  ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมทางดานทัศนคติ รูปแบบการใชชีวิต ที่มีตอการวางกลยุทธ

ทางการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร รูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหาร พบวาทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

ความสำคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.74 , S.D = 0.75 )รูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอ 

การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.49, S.D = 0.79) ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด

ในดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก   

(  𝑋𝑋�= 3.82, S.D = 0.75) 

ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาดในดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม

ใหระดับความสำคัญดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.82, S.D = 0.78) ความตองการ     

ของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจำหนายผูตอบแบบสอบถามให

ระดับความสำคัญดานชองทางการจัดจำหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.95, S.D = 0.71)   

ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาดในดานชองดานการสงเสริมการตลาด

ผู ตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยู ในระดับมาก                

(𝑋𝑋�= 3.81, S.D = 0.77) และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ระดับความสำคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.72, S.D = 0.78) 
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4.2.1. สรุปผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ผลการวิเคราะหทัศนคติที ่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามใหระดับความสำคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 พบวาทัศนคติ

สูงสุดคือ คนที่บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารคือคนที่ใสใจและดูแลสุขภาพ มีความสำคัญอยูใน              

ระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 รองลงมาผลิตภัณฑเสริมอาหารหาซื้องาย และสะดวกสบายมี

ความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 ความรูสึกวาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณคาทาง

โภชนาการ มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่  3.80 การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เปนสิ่งที่ทำไดงายในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80  

4.2.2. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ผลการวิเคราะหรูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยอยู              

ที่ 3.49 พบวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารเหมาะสำหรับผูที่ไมมีเวลาบริโภคอาหารไดครบ 5 หมูใน 3 มื้อ

อาหาร มีความสำคัญอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 รองลงมามองวาผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ไมยุงยากเกินไปสำหรับการรับประทาน มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 มีความสนใจ

บริโภคอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63 

4.2.3. สรุปผลการวิเคราะหความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทาง

การตลาด 

ผลการวิเคราะหในระดับความตองการตอสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 

1) ความตองการของผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 

ผลการวิเคราะหพบวาผู ตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานผลิตภัณฑ            

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่  3.82 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความตองการผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่ผานการรับรองมาตรฐานสากลมากที่สุด มีความสำคัญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที ่

4.00 รองลงมา ผลิตภัณฑเสริมอาหารทานงาย สะดวก รวดเร็ว มีความสำคัญอยูที ่ระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.98 ผลิตภัณฑเสริมอาหารใชวัตถุดิบที่ปราศจาคสิ่งเจือปน ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

รวดเร็ว มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่  3.85 

2) ความตองการของผูบริโภคดานราคา 

ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานราคาในภาพรวม

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 ซึ่งมีความตองการสูงสุดในดานราคาคือผลิตภัณฑเสริม

อาหารที่มีการกำหนดราคาชัดเจน มีความสำคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่3.88 รองลงมา 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 

ผลิตภัณฑจะราคาถูกลง ถามีการบริโภคสินคาที่สูงข้ึน ความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77  
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และ ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ ความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที ่  

3.77  

3) ความตองการของผูบริโภคดานชองทางการจัดจำหนาย 

ผลการวิเคราะหพบวา ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญ

ดานชองทางการจัดจำหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 มีความตองการ

สูงสุดคือ ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากชายชองทางในการเลือกซื้อทั้ง On line และ รานคา (Off 

Line) มีความสำคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 รองลงมา ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีอยู

ตลอดไมขาดสตอก หาไดงาย มีความสำคัญอยูที่ระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.90 

4) ความตองการของผูบริโภคดานการสงเสริมการตลาด 

   ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานการสงเสริม

การตลาดในภาพรวมอยูในระดับ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 มีความตองการสูงสุดคือ มีการโฆษณาผาน

สื่อ Social Media (เชน Facebook Instagram) สูงสุด มีความสำคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย

อยูที่ 3.97 รองลงมา การใชสื่อโฆษณาชัดเจนเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีความสำคัญ

อยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 ผลิตภัณฑที่มาจากการแนะนำและบอกตอจากคนรอบขาง มี

ความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83   

5) สรุปผลการวิเคราะหการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี ่ยอยู ที่ 3.72 ซึ ่งผู ตอบแบบสอบถามใหความสำคัญสูงสุดกับการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพราะชวยลดการเกิดภัยโรคตาง ๆ  ได มีความสำคัญอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 รองลงมาคือการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารตอไปในอนาคตเพื ่อสุขภาพที ่ดี             

มีความสำคัญอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.84   

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

 สำหรับสถิติที ่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบโดยใชกลุ มตัวอยางทั ้งสองกลุ มเปน                   

อิสระกัน (Independent Sample T-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis : One-Way Anova) 

 สมมติฐานท่ี 1. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคล ทางดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดที่แตกตางกันที่มีมีทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบการดำเนิน

ชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่แตกตางกัน สามารถสรุปไดดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ปจจัยสวนบุคคล 

ทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม 

แตกตาง ไมแตกตาง 

เพศ   

อายุ   

ระดับการศึกษา   

อาชีพ   

สถานภาพสมรส   

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ปจจัยสวนบุคคล 

รูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

มีอิทธิพล ไมมีอิทธิพล 

เพศ   

อายุ   

ระดับการศึกษา   

สถานภาพสมรส   

อาชีพ   

สถานภาพสมรส   

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ปจจัยสวนบุคคล 

ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสม

ทางการตลาด 

มีอิทธิพล ไมมีอิทธิพล 

เพศ   

อายุ   

ระดับการศึกษา   

อาชีพ   

สถานภาพสมรส   

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหาร  

มีอิทธิพล ไมมีอิทธิพล 

เพศ   

อายุ   

ระดับการศึกษา   

อาชีพ   
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

สถานภาพสมรส   

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

 

สมมุติฐานยอย 1.1 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มีตอ

การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวน

ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

           ผลวิเคราะหพบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่แตกตางกัน มทีัศนคติ, รูปแบบ

การดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคทีผ่ลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.2  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอายุที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มีตอ

การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวน

ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

 ผลวิเคราะห พบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่แตกตางกัน มีทัศนคติ, รูปแบบ

การดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.3  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่

มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร,รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ 

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

 ผลวิเคราะห พบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศที่แตกตางกัน มีทัศนคติ, รูปแบบ

การดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.5  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติ

ที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอ

สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 

 ผลวิเคราะห พบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติ, 

รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานยอย 1.6  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มี

ตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวน

ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่แตกตางกัน 
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 ผลวิเคราะห พบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติ, รูปแบบ

การดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แตกตางกัน 

4.4  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณนักธุรกจิเครือขายของผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 4 ราย จากน้ัน  

บทสัมภาษณนักธุรกิจ 

1) คุณณัฐวุฒ ิอนันตเกษมสันต ตำแหนง: นักธุรกิจระดับมรกตสองผูสถาปนา (Founders 

Emerald)บริษัท : Amway (Thailand) LTD 

2) คุณกาญจนา บัวศักด์ิ ตำแหนง : นักธุรกิจระดับเข็มเงิน บริษัท : Amway (Thailand) LTD  

3) คุณปยมาศ มวงจินดา ตำแหนง : นักธุรกิจ บริษัท : BOTA-P Thailand 

4) คุณปทมวรรณ ดานยุทธศิลป ตำแหนง : นักธุรกิจ บริษัท : Renatar Thailand 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูประกอบการทัง้หมด 4 คน ไดขอคิดเห็นประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

4.4.1. ทัศนคติท่ีมีตอของธุรกิจเครือขายของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

  ในปจจุบันผูบริโภคใชชีวิตในเมืองมักจะไดรับสารอาหารจากกันรับประทานไมครบ

เนื่องจากไมมีเวลา และผูบริโภคยุคใหมหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแทนที่จะมากกวาการรักษาตัว

ภายหลัง ผลิตภัณฑเสริมอาหารเลยจึงเปนตัวชวยการแกไขปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเบื่องตน หลังจากมี

การทดลองใชผลิตภัณฑแลวสุขภาพดีขึ้นเลย มองหาโอกาสในการดูแลสุขภาพและสรางรายไดเพิ่ม

มากข้ึน โดยการเปลี่ยนจากการเปนผูบริโภคมาเปนผูประกอบการ มองวาธุรกิจเครือขายของผลิตภัณฑ

เสริมอาหารมีโอกาสเติบโต 

4.4.2. ปจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ผูบริโภคจะหันจะตัดสินใจเลือกซื้อบริโภคแตละคร้ัง เคาตองพิจารณา 

1) ความนาเชื่อถือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ มีการใสใจโดยในยุคปจจุบันการผลิต

ตองมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สารอาหารตองครบถวนและสำคัญตอง เพราะคนยุคปจจุบันบางครั้งไมได

คำนึงในเรื่องของราคา แตใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ ตองคุมคาในการบริโภค มนุษยตองการ

ความปลอดภัย ตองรูสึกมั่นใจในสินคากอนตัดสินในเลือกบริโภค 

2) Brand ผูบริโภคสวนใหญจะหาขอมูลกอนเชิงลึกกอน การตัดสินใจซื้อสินคา 

ดังนั้น การมี Brand ชื่อเสียงที่ดี มีความนาเชื่อถือไหม มีผลวิจัยรับรอง มาตรฐานสากล จึงเปนเรื่อง

สำคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา 

3) มีการทดลองใชสินคาแลวเห็นลัพธในทางที่ดี จนคนรอบขางเกิดความสนใจ 
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4.4.3. กลยุทธทางการตลาดอยางไรจะสงเสริมใหเครือขายของผลิตภัณฑเสริม

อาหารประสบความสำเร็จ  

  กลยุทธทางการตลาดที่ดีคือการตอบโจทยความตองการของผู บริโภคได ตองมี           

ความจริงใจ ทำธุรกิจแบบจริงใจ ตอผูบริโภค ตองรูวาผูบริโภคตองการอะไร และสินคาเราสามารถเขา

ไปแกไขปญหา หรือเติมเต็มในสิ่งที่ผูบรโิภคกังวลหรือตองการได อยางไรก็ดี ตองมีสรางความนาเช่ือถือ 

ธุรกิจตองไมเนนกำไรเพียงอยางเดียว แตถาไดทำธุรกิจดวยกันแลวตองคุมคาทั้ง ธุรกิจเอง ผูบริโภค  

ธุรกิจที่จะ Success ไดตองมีความ Fair 

  การทำการตลาดที่ดีตองเริ่มจากมีผลิตผลิตภัณฑที่ดี คุณภาพ คนใชแลวสามารถ

บอกตอได ถึงแมจะไมม ีPromotion คนก็หันมาเลือกบริโภคอยูดี  ผลิตภัณฑตองใชไดจริง ไมใชได

เพียงเฉพาะบางกลุม คนสวนมากตองใชได มีความหลากหลาย ใชไดทุกชวงอายุ ปลอดภัย ถาใชแลว

ตองเห็นศักยภาพ 

  ปจจุบันการเขาถึงบริโภคในยุคใหม ตามพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล สามารถ

สรางชองทางไดทาง Social media ในปจจุบันสรางโอกาสได อยางสรางธุรกิจไดแมไมมหีนาราน  เริ่ม

งาน อยางการโพสตรูปผาน Social media ทาง Facebook Instagram สามารถทำใหเกิดเปน Viral ได

โดยมีตนทุนที่ต่ำมาก 

  และการสรางแรงจูงเปนผลตอบแทน โดยการแบงกำไรสวนไดใหผูรวมธุรกิจ โดยที่

ไมจำเปนตองนำเงินสวนนี้ไปโฆษณา และไปสรางผลิตภัณฑใหมที่ดีขึ้นและตอบโจทยผูบริโภคได                

ก็เปนการขยายสวนแบงทางการตลาดได 
 

5. อภิปรายผล 
 

 ในการทำวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ ทั้งรูปแบบการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ               

ซึ่งประเด็นที่นาสนใจในการตอบคำถาม 

5.1  จากการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน

เพศหญิง อายุ 25-34 ป มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งผล

การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร สุภาวรรณ. (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเพื่อความงาม (beauty drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และโดย

ผู ตอบคำถามสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาจรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชญธนัน พรมมา (2556) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอทิธิพลตอ

ความต้ังใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผูบริโภคสวนมากเปนเพศ

หญิงซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) ไดอธิบายวา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษาในเรื่องเพศ จำนวนสตรี (สมรสหรือ
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โสด) ที่แนวโนมทำงานนอกบานเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ  จึงทำใหนักการตลาดตองคำนึงวาปจจุบนัสตรเีปน

ผูซื้อรายใหญ 

5.2 จากการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริม อาหาร, รูปแบบ

การดำเนินชีวิต, ความตองการของผูบริโภคที่ผลตอสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับ ความสำคัญมาก ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู ในระดับสำคัญมาก ซึ ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ             

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ศึกษาเรื ่องปจจัยที ่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู ดของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

แนวทางในการพฒนากลยุทธของความสำเร ็จของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติท่ีมีตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ความตองการของผูบริโภค ดานทัศนคติ แนวพัฒนากลยุทธทางการตลาด 

1. คนที่บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารคือคนที่ใสใจและ

ดูแลสุขภาพ  

2.ผลิตภัณฑเสริมอาหารหาซ้ืองาย และสะดวกสบาย 

3. รูสึกวาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณคาทางโภชนาการ 

4. การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนส่ิงที่ทำได

งายในชีวิตประจำวัน 

5. ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีการระบุสารอาหารหลักที่

จะไดรับตอหน่ึงโภชนาการบนบนบรรจุภัณฑ 

6. ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชสารปรุงแต งที ่ เปน

อันตรายตอรางกาย 

7. อาหารผลิตภัณฑเสริมอาหารมีการระบุปริมาณแค

ลอรี่บนบรรจุภัณฑขางกลองโภชนาการ 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ทัศนคติของคนในปจจุบัน 

1.การทำใหคนเช่ือวาคนที่จะหันมาบริโภคผลิตภัณฑ คือ

คนที่ใสใจและดูแลสุขภาพ และตองทำใหคนเชื่อวา คือ

คนที ่ใสใจและดูแลสุขภาพ และตองทำใหคนเชื ่อวา 

ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการ และคำใหผูบริโภครูสึก

คุมคาในการบริโภค ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการ 

และคำใหผูบริโภครูสึกคุมคาในการบริโภค 

2.บรรจุภัณฑควรมีการระบุสารอาหารหลัก ที่จะไดรับ

ตอหน่ึงโภชนาการบนบนบรรจุภัณฑ และราคาที่ชัดเจน 

3.ทำใหผู บริโภครู สึกวาการเลือกบริโภคอยางคุ มคา            

คุมราคา 
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รูปแบบการดำเนินชีวิตสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ความตองการของผูบริโภครูปแบบการ

ดำเนินชีวิต 

แนวพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม

กับรูปแบบชีวิตในปจจุบัน 

1 ผลิตภัณฑเสริมอาหารเหมาะสำหรับผูที่ไมมีเวลา

บริโภคอาหารไดครบ 5 หมูใน 3 ม้ืออาหาร 

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีประโยชน และ ไมยุงยาก

เกินไปสำหรับการรับประทาน 

3. การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารชวยปองกัน

โรคตาง ๆ ได 

4 ผลิตภัณฑเสริมอาหารชวยใหมีรูปรางที่ดี 

5. ผลิตภัณฑเสริมอาหารอรอยเหมือนกับอาหารทั่วไป 

1.ควรมีการออกผลิตภัณฑที ่เหมาะกับ ผู ไมมีเวลา

บร ิโภคอาหารได ครบทั ้ง 5 หมู   ต องง ายต อการ

รับประทาน มีรสชาตดิี และ ตองงายตอการรับประทาน 

มีรสชาต ิด ี และ ย ังสามารถทดแทนมื ้ออาหารได        

แตตอง ไดรับสารอาหารครบถวน 

2.ทำกลยุทธทางการตลาดตองกับความตองการของ 

ผูบริโภค เชน ชวยสงเสริมสุขภาพ สงเสริมความงาม 

  
 

ความตองการของผูบริโภคปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 

สวนประสมทาง

การตลาด 

ความตองการของผูบริโภคปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด 

แนวพัฒนากลยุทธทางการตลาดให

เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

 

 
 

1.ผลิตภัณฑเสริมอาหารที ่ผานการรับรอง

มาตรฐานสากล 

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารทานงาย สะดวก 

รวดเร็ว 

3.ผล ิ ตภ ัณฑ  เ สร ิ มอาหาร ใช  ว ั ตถ ุ ด ิบที่

ปราศจากสิ่งเจือปน ใชวัตถุดิบจากธรรมชาต ิ

4.ผล ิตภ ัณฑ  เสร ิมอาหารใช ว ัตถ ุด ิบที ่ มี

คณุภาพ 

5.ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีรสชาติของอาหารดี 

6. ผล ิตภ ัณฑ  เสร ิมอาหารให ค ุณค าทาง

โภชนาการครบถวน 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ทางด านสวนประสมทางการตลาดด าน

ผลิตภัณฑ 

1.ผล ิตภ ัณฑ ท ี ่ผล ิตน ั ้นต องม ีค ุณภาพ 

ปราศจากสารเจอปนที่สงผล อันตรายตอ

รางกาย และที่สำคัญตองผานการรับรอง

มาตรฐาน มาตรฐานที่เปนสากล อยางเชน

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และเป นยอมร ับและเช ื ่อถ ือได  ในผ ลิต  

2.การออกแบบผล ิตภ ัณฑ ท ี ่ ง  ายต อการ        

บริโภค สะดวก รวดเรว็ 

ราคา 
 

1.ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีการกำหนดราคา

ชัดเจน 

 2.ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพ 

3.ผลิตภัณฑจะราคาถูกลง ถามีการบริโภค

สินคาที่สูงขึ้น 

4. ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณ 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน

ราคา 

1.ตองการมีการกำหนดราคาที่ชัดเจน มีการ

ระบุไวบนบรรจุภัณฑ 

 2.กำหนดราคาที่ผูบริโภคเขาถึงได และมี

ความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 
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สวนประสมทาง

การตลาด 

ความตองการของผูบริโภคปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด 

แนวพัฒนากลยุทธทางการตลาดให

เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ชองทางการจัด

จำหนาย 
 

1.ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากชายชองทาง

ในการเล ือกซื ้อท ั ้ ง Online และ ร านคา            

(Off Line) 

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีอยู ตลอดไมขาด 

สตอก หาไดงาย 

 

 

 

  

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ทา งด  านส  วนป ร ะ สมทางการ ต ลาด 

ชองทางการจัดจำหนาย 

1.สินคาตองเขาถึงผู บริโภคทั ้ง On-Line 

ผาน Plate form และ Off Line อยางหนา

ราน ใชระบบในการบริหารในเรื่อง stock 

2.การจัดจำหนายตองทำใหคนหาซ้ืองาย มี

ความสะดวกสบาย อยางการซ้ือผานตัวแทน

จัดจำหนาย โดยจะมีการแนะนำการบริโภค

ที่ถูกตอง 

การสงเสริม

การตลาด  

1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีการโฆษณาผานส่ือ 

Social Media (เชน Facebook Instagram) 

2. การใชส่ือโฆษณาชัดเจนเก่ียวกับประโยชน

ของผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

3. ผลิตภัณฑที่มาจากการแนะนำและบอกตอ

จากคนรอบขาง 

4. การทานบร ิโภคผลิตภัณฑเสร ิมอาหาร

ควบคูกับเทรนเนอร (ผูแนะนำ) 

5. ผลิตภัณฑที่มาจากกการแนะนำจากบุคคล

ที่มีช่ือเสียง 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ทา งด  านส  วนป ร ะ สมทางการ ต ลาด 

การสงเสริมการตลาด 

1.ตองใหความสำคัญกับลูกคาประจำ อยาง

กรณีมีการใชสินคาเยอะ ก็ใหราคาพิเศษ

พร อมกำไรสวนต าง เพ ื ่อเป นแรงจูงใจ 

2.มีการทำกลยุทธทางการตลาดโดยเฉพาะ 

Social media อย  า ง เ วล า  Prime time 

เพื่อที่จะไดเขาถึงผูบริโภค 

3.ฝกอบรม พัฒนาเพื่อเปลี่ยนจากผูบริโภค 

เขามาสูนักธุรกิจ และสรางรายได 
 

การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ความตองการของผูบริโภคการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาดทางดาน           

สวนประสมทางการตลาด 

สวนท่ีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

1. ผลิตภ ัณฑผ านการร ับรองตามมาตรฐานสากล 

2.บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพราะชวยลดการเกิด

ภัยโรคตาง ๆ ได และเพื่อสุขภาพที่ดี 

3.ผลิตภัณฑเสริมอาหารรสชาติอรอย สะอาด ถูกหลัก

อนามัย ประโยชนและโภชนาการครบถวน 

4.ผูบริโภคชอบความสะดวกสบายในการส่ังซ้ือ สะดวก

ตอการบรโิภค 

1.ตองทำใหเชื่อถือวาการเลือกที่รับประทานผลิตภณัฑ

เสริมอาหารน้ันดีตอสุขภาพ และยังชวยลดความเส่ียงใน

การเจ็บปวย อยางการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

มีผลวิจัยรับรอง ผูบริโภคสามารถ Tracking ที่มาของ

การผลิตได 

2.เพิ ่มชองทางการจำหนายใหเขาถึงผูบริโภคไดงาย  

3.เพิ่มทักษะความสามารถหรือใหความรูเพื่อคนขาย
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ความตองการของผูบริโภคการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ในการการพัฒนากลยุทธทางการตลาดทางดาน           

สวนประสมทางการตลาด 

สวนท่ีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 

5.มีขอมูลของสินคาในเชิงลึก หรือไดรับการแนะนำ

จากคนที่เช่ือถือได 

6.การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีแลวยังสามารถสรางรายได 

หรือไดกำไรสวนตางจากการขายสินคาและบริการ  

สินคาแนะนำสินคา และใหบริการตามความตองการ

ของผูบริโภคเปนหลัก 

 4.สรางแรงบันดาลใจใหกับผู บริโภค และเปลี ่ยนมา

สรางธุรกิจเพื่อขยายการตลาด อยางการแบงกำไรเพิ่ม

มากขึ้น การจูงใจดวยรางวัลและตำแหนงเกียรติยศ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือทำการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดตอไปได 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได จากการสำรวจความ

คิดเห็นผูใชบริการงานจัดเก็บรายได กรณีศึกษา องคการบริหารสวน

ตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

 

ธนัญญา  สังวราภรณ0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำผลของการศึกษาเสนอผูบริหารเปนแนวทาง              

ในการแกไข และปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน

ตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจตอไป เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบล

ทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือประชาชนผูรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 391 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีการ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการ

บริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับที่ดีมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานเจาหนาที ่ผ ู ใหบริการ อยู ในระดับที ่ดีมาก รองลงมาคือ ดานสิ ่งอำนวย                

ความสะดวก ดานชองทางการใหบริการ และ ดานขบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การปรับปรุงประสิทธิภาพ  ผูใชบริการงานจัดเก็บรายได  องคการบริหารสวนตำบลทาชาง 

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
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  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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An Efficiency improvement of the Revenue Collecting By Opinion 

Survey on the Revenue Collecting Service Recipients: 

A Case Study of Tha Chang Subdistrict Administrative 

Organization Mueang Chanthaburi District Chanthaburi Province. 
 

 
Thananya Sangvaraporn* 

 

Abstract 
 

The purpose of this independent study aims to present the study results to senior 

management as a quality improvement guideline for the revenue collecting service of Tha 

Chang subdistrict administrative organization Mueang Chanthaburi district Chanthaburi 

province to help increase the population satisfaction. This quantitative research using data from 

people who used the revenue collecting service of Tha Chang subdistrict administrative 

organization. 

Data were collected using a survey questionnaire as a data collecting instruments from 

391 samples of people who received the revenue collecting service from Tha Chang 

subdistrict administrative organization. The analysis of data was done using percentage, 

mean, and standard deviation.   

The results of this study shows that most of the respondents have overall opinion 

in highest level about the revenue collecting service of Tha Chang subdistrict administrative 

organization. Specifically on the service officer in the highest level, followed by the facility, 

service channel and service process in high level 
 

Keywords: efficiency improvement, revenue collecting service recipients, Tha Chang 

subdistrict administrative organization, Mueang Chanthaburi district, Chanthaburi province 
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1. บทนำ 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 281 และ283 กำหนดใหมีการกระจาย

อำนาจใหแก ทองถิ่นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน หลักในการจัดทำบริการ

สาธารณะที่สอดคลองกับ ความตองการ และเจตนารมณของประชาชนในแตละพื้นที่และกำหนดให              

มีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชนโดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการ ปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายปกครองการบริหาร 

การ บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะองคการบริหาร             

สวนตำบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ ่งมีอำนาจหนาที ่ในการพัฒนาทองถ่ิน

คอนขางจำกัด และอาจมีจุดออนที่ไมมีงบประมาณเปนของตนเองทำใหการพัฒนาทองถิ่นในตำบล

เปนดวยความลาชา ดังนั้นรัฐบาลจึงตองกำหนดนโยบายที่กระจายอำนาจการปกครองสูทองถิ่นใน

ระดับพื ้นฐานคือตำบลโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนที่บริหารงานระดับ ตำบล และเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับตำบลใหมีความ คลองตัวรวมทั้งสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่น ไดมีทรัพยากรในการบริหารงานเปนของตนเอง จึงไดมีการจัดตั้งองคการ              

บริหารสวนตำบลขึ้นทั่วประเทศโดยมีลักษณะพิเศษ คือมีอิสระในการบริหารงานและมีความเปน               

นิติบุคคล รัฐบาลจงึไดกระจายอำนาจในการกำหนด นโยบายและการตัดสินใจในการบริหารงานใหกับ

องคการบริหารสวนตำบล โดยการใหอำนาจอิสระในการจัดทำงบประมาณรายจาย อำนาจอิสระใน

การออกขอบังคับ ตำบล เพื่อใชบังคับในเขตตำบลเทาที่ไมขัดกับกฎหมาย และอำนาจอิสระในการ

จัดเก็บรายไดขององคกร คือภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสราง ภาษีปาย และคาธรรมเนียมอื ่นๆ             

เปนตน ซึ่งถือวาเปนภาษีหลักที่เปนรายไดสำคัญขององคการบริหารสวนตำบล และมีความสำคัญ

อยางยิ่งที่ผูบริหารรวมถึงผูที่ เกี่ยวของจะตองศึกษาพิจารณาใหเห็นภาพรวมวาทำอยางไรที่จะให

ความสำคัญ กับเรื ่องการจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจดั เก็บรายได               

ตามแผนที่วางไว และประชาชนซึ่งเปนผูมาใชบริการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบล   

อยางสูงสุด เพราะการใหบริการที ่ดียอมสงผลใหผู รับบริการมีทัศนคติตอผูใหบริการ เปนไปใน 

ทางบวก  

 ความสำคัญของการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบล นับวามีความสำคัญอยางมาก

เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวของอาคารท่ีอยูอาศัย รานคากิจการตางๆ ภายในเขตองคการ

บริหารสวนตำบล จึงตองมีการเตรียมความพรอมในดานการจัดการที่ดีตอการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโดยที่องคการบริหารสวนตำบลเปน หนวยงานของรัฐ 

หนาท่ีหลักคือใหบริการผูชำระภาษี และชำระคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังนั้น การใหบริการแกประชาชนท่ีดี

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนจึงเปนกุญแจสำคัญที่ชวยใหองคการบริหารสวนตำบล

ไดรับความรวมมือจากประชาชนทำใหเกิดความพึงพอใจพรอมท่ีจะชำระภาษี และชำระคาธรรมเนียม

อ่ืน ๆ โดยท่ีไมตองใชกฎหมายบังคับ 
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 องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน

ราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ตาม

ประกาศกระทรวงหมาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และมีหนาที่จัดเก็บรายไดตางๆ เพื่อเปน 

การปรับปรุงศักยภาพการใหบริการจัดเก็บรายได และศึกษาความคิดเห็นในการใหบริการจัดเก็บ

รายได ขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 ปจจุบันผูวิจัยเปนพนักงานองคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

สวนงานกองคลัง ทำหนาท่ีจัดเก็บรายได จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ

งานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใหทราบถึง

ความพึงพอใจของผูรับบริการงานจัดเก็บรายได และเพื่อนำมาปรับปรุงปในดานการบริการจัดเก็บ

รายไดใหมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางความพึงพอใจ และสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการใหมากท่ีสุด 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

เพ่ือนำผลของการศึกษาเสนอผูบริหารเปนแนวทางในการแกไข และปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การใหบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี             

ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจตอไป 
 

3. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือการอธิบาย

กรณีศึกษา 
 

 แนวคิดการจัดเก็บรายได 

 องคการบริหารสวนตำบลทาชางอำเภอเมือง จันทบุรี มีรายไดจากการจัดเก็บภาษี จากการ

เก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ และรายไดวิสาหกิจขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง

อำเภอเมือง จันทบุรี เชนเดียวกับหนวยงานทองถิ่นอื่น องคการบริหารสวนตำบลทาชางอำเภอเมือง 

จันทบุรี มีอำนาจในการออกขอบัญญัติของทองถ่ินและมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปน ประจำ

ทุกป รายไดขององคการบริหารสวนตำบลทาชางอำเภอเมือง จันทบุรี ประกอบดวยสี่สวน สวนแรก 

ภาษีทองถิ ่น ไดแก ภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูก ภาษีปาย สวนสอง รายไดที ่ไมใชภาษีอากรซึ ่งรวม

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตคาปรับ รายไดจากทรัพยสินและรายไดเบ็ดเตล็ด สวนที่สาม ภาษีแบงซ่ึง

เก็บจากภาษีท่ีรวมกัน ระหวางรัฐบาลและองคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนตและลอเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาภาคหลวงแร 

คาภาคหลวงปโตรเลียม ฯลฯ สวนที่สี่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แบงออกเปน 2 สวน คือ เงินอุดหนุน

ท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการใหบริการหนวยงานภาครัฐ 

 การใหบริการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก      

ในการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอที่เรียกวา ผูรับบริการนั่นเอง องคกรของรัฐจะตองตอบสนอง

ความตองการของคนหลายกลุมการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานท่ี

ตองมีการติดตอประชาสัมพันธกับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรง เพื่อใหประชาชนผูขอรับบริการ

ไดรับความสะดวกรวดเร็วจากการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการ 

ที่องคการจัดใหนั ้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปน            

การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน            

การเอ้ืออำนวยประโยชนและบริการแลว ยังไมคุมคากับการดำเนินงานนั้น ๆ 

2) หลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดำเนินการอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

3) หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาคและ 

เทาเทียมกัน 

4) หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ี              

จะไดรับ 

5) หลักความสะดวกบริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูบริการ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ กาญจนา หิรัญเรือง (2553) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลคลองสระ 

อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ             

ภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี                 

ดานแรงจูงใจใหเสียภาษีอากร ดานการรับรู ขาวสารเกี ่ยวกับการชำระภาษีอากร ดานขั ้นตอน            

การใหบริการของเจาหนาที่ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก ยกเวนดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักเกณฑการชำระภาษี เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบระดับ           

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร            

ขององคการบร ิหารส วนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ  จ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน ี พบวา                      

กลุ มตัวอยางที่มีอายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทาง                 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองสระ อำเภอ             

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน ยกเวนเพศ ที่มีความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

อากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดาน

นโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดสงเจาหนาที่เขารับ               
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การฝกอบรม เพิ่มชองทางในการช าระภาษีมากขึ้น และนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช             

ในงานจัดเก็บภาษี ดานการเสริมสรางความรวมมือและแรงจูงใจในการเสียภาษีอากร ควรมีการออก

พื้นที่เพื ่อพบปะประชาชนและเนนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน             

ดานความเพียงพอของเจาหนาที่ กรณีเจาหนาที่มีความเพียงพอ เนนใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวย  

ความกระตือรือรนและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ดานสภาพแวดลอมการทำงาน ไดแก สถานท่ี 

วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี และคูมือการปฏิบัติงาน ใหมีการนำคอมพิวเตอรมาใชในการจัดวางระบบ

ขอมูลฐานภาษีและระบบบัญชีทรัพยสิน และจัดทำคูมือที่รวบรวมระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับ              

งานจัดเก็บภาษี ดานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีอากร เพิ่มชองทางการสื่อสารทุก

ชองทางเทาท่ีจะทำได มีการนำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในงานจัดเก็บภาษีจัดทำหนังสือ

ที่แสดงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี ตลอดจนหนังสือแจงเตือนใหเรงรัด ดาน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวของ ควรมีการจัดสงเจาหนาที่ไปอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวกับกฎหมายของงานจัดเก็บรายไดอยางสม่ำเสมอ ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการชำ ระภาษีอากร จัดใหมีการอบรมชี้แจงเหตุผลการจัดเก็บภาษีอากร ดานแรงจูงใจให

เสียภาษีอากร จัดทำ โครงการคืนกำไรใหผูเสียภาษี มีการใหบริการนอกสถานที่ ตลอดจนการจัดเก็บ

ถึงสถานประกอบการ ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการช าระภาษี ควรมีการจัดทำประชาสัมพันธ

และแผนพับ เพื่อสรางการรับรูของประชาชน ดานขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่ควรเพ่ิม                

ใหมีเจาหนาท่ีไวคอยใหคำแนะนำวิธีการยื่นแบบชำระภาษี การกรอกเอกสารและแบบพิมพตางๆ 

 รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท (2558) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายไดขององคการบริหาร 

สวนตำบลบานเปา อำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ โดยการเก็บขอมูลจากประชาชน จำนวน 350 

คน โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย    และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา ปจจุบันการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา

ยังขาดประสิทธิภาพ โดยมีปญหา อุปสรรคคือ การขาดบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถ ขาด

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการชำระภาษี แนวทางใน การ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได คือ การจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถใหเพียงพอตอ

ปริมาณงานและมีการฝกอบรมเพิ่มพูน ความรูอยางสม่ำเสมอ การปรับลดขั้นตอนใน             การ

ทำงาน การขยายเวลาใหบริการและออกบริการนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก แกประชาชน 

การประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูและตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี การปรับปรุง

ขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจจุบัน การติดตามและตรวจสอบ           การปฏิบัติ

ตามแผนการจัดเก็บรายไดเปนประจำ 
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กรอบแนวความคิด 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนำมาสรางกรอบแนวทาง 

การศึกษา ไดดังนี้ 
 

 ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4. ระเบียบหรือวิธีการทำการวิจัยหรือการศึกษา 
 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย             

ครั ้งนี ้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ ้นไป ที่อาศัยอยู ในเขตเขตองคการบริหารสวนตำบลทาชาง              

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 391 คน ซึ่งขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดวยการใชสูตรของ             

ทาโร ยามาเน แทนคา โดยกำหนดจำนวนประชากรทั ้งหมดในพื ้นที ่และแทนคาตามสูตร จะได                   

ขนาดกลุมตัวอยางที ่ตองการ จากนั้นจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปน โดย                   

ทำการสุ มตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental  Sampling) เพื ่อทำการแจกแบบสอบถามใหไดตาม              

กลุ มตัวอยาง เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บตัวอยางในครั ้งนี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบง

ออกเปน 2 ตอน ตอนที่1แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการงานจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ลักษณะคำถามเปนแบบมาตรสวน 

ประเมินคา (Rating Scale)  จำนวน 18 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ มีจำนวน 4 ขอ ดานชองทางการใหบริการ มีจำนวน 5 ขอ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีจำนวน 

5 ขอ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวน 4 ขอ ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ นำแบบสอบถามที่ไดไป               

ทดลองใช (Try Out) กับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน10 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหหาคาความเที่ยง                   

หรือความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability)  ไดคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา(alpha coefficient)                 

ประชาชนผูรับบริการงาน

จัดเก็บรายไดขององคการ

บริหารสวนตำบลทาชาง 

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 

 

ความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายได

ขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี แบงไดดังนี ้
 

1. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4. ดานสิ่งอำอวยความสะดวก 
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เทากับ .9108 ซึ่งถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือไดสามารถนำไปเก็บขอมูลจริงตอไป และการเก็บ

รวบรวมขอมูล     

 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผู ว ิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับผู ใชบริการงานจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตำบล              

ทาชาง จังหวัดจันทบุรี ไปจำนวน 391 ชุดโดยมีแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาและมีความสมบูรณ  

จำนวน  391 ชุด คิดเปนรอยละ  100 

 

6. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  

 การวิเคราะหขอมูลนั้น เมื่อผูวิจัยไดนำมาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของแบบสอบถาม

และสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและตอวัตถุประสงคแลว จากนั้นก็เลือกใชการประมวลผล                

คาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใช

สถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้  

1) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการ

บริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถี่ รอยละ  

คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการงานจัดเก็บรายได

ขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 

7. สรุป อภิปายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได จากการสำรวจ

ความคิดเห็นผูใชบริการงานจัดเก็บรายได กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี” สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาได 4 สวนดังตอไปนี้ 

1) พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ สรุปไดวา ความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบล

ทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นวาการใหบริการมีความเสมอภาค              

ไมเลือกปฎิบัติ อยูในระดับดีมากเปนอันดับที่ 1 อัตราคาธรรมเนียม และคาภาษี มีความเหมาะสม  

อยูในระดับดีมาก เปนอันดับที่ 2 มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการชำระภาษี และคาธรรมเนยีม 

อยูในระดับดีมากเปนอันดับท่ี 3 และกระบวนการขั้นตอนในการชำระภาษี คาธรรมเนียมไมยุงยาก 

ทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก อยูในระดับดี เปนอันดับสุดทาย 
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2) พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง ดานชองทางการใหบริการอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นวาอบต.ทาชางมีการออกหนวยบริการรับชำระภาษีและ

คาธรรมเน ียม ในเขตพื ้นที ่ เพ ื ่อประหย ัดคาใช จ ายในการเด ินทางของผ ู  ใช บร ิการ อย ู  ใน                

ระดับดีมาก เปนอันดับที่ 1 อบต.ทาชาง มีการรับชำระผานชองทางการโอนเงิน อยูในระดับดีมาก 

เปนอันดับที ่ 2 อบต.ทาชาง ไดจัดเจาหนาที ่คอยใหคำแนะนำขั ้นตอนและวิธีการชำระเงินแก

ผู ใชบริการไดอยางชัดเจน อยูในระดับดีมาก เปนอันดับที ่3 มีการประชาสัมพันธกำหนดชวง    

ระยะเวลาในการใหบริการรับชำระภาษีไวอยางชัดเจน เชน เสียงตามสาย เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 

อยูในระดับดี เปนอันดับท่ี 4 และจัดใหมีสายดวนถึงงานจัดเก็บรายได อยูในระดับดี เปนอันดับ

สุดทาย 

3) พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอ

เมือง จ ังหว ัดจ ันทบุร ี  ประชาชนมีความคิดเห ็นว าเจ าหนาท ี ่ม ีความซื ่อส ัตย ส ุจร ิตในการ              

ปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับดีมาก เปนอันดับที่ 1 พนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย อยูในระดับดีมาก 

เปนอันดับที่ 2 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการดำเนินงานอยูในระดับดีมาก เปน

อันดับท่ี 3 เจาหนาที่มีความรู ความสมามารถในการดำเนินงานสามารถใหคำแนะนำไดอยางถูกตอง

อยูในระดับดีมาก เปนอันดับที่4 และเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอในการใหบริการ อยูในระดับดีมาก 

เปนอันดับสุดทาย 

4) พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการรับบริการงานจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดานสิ ่งอำนวยความสะดวกอยู ในระดับดีมาก                     

เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ สรุปไดวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาเครื่องมืออุปกรณมีความทันสมัย             

และเพียงพอตอผูใชบริการ อยูในระดับดีมาก เปนอันดับท่ี 1 อบต.ทาชางมีเจาหนาท่ีสำหรับใหบริการ

รับชำระภาษีและคาธรรมเนียมอยาง อยูในระดับดีมาก เปนอันดับที่ 2 การจัดสถานที่สำหรับชำระ            

คาภาษี และคาธรรมเนียมของ อบต.ทาชาง มีความเหมาะสม มีการจัดที่นั่งระหวางรอการชำระภาษี

ไวอยางเพียงพออยูในระดับดีมาก เปนอันดับที่3 และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน      

ท่ีจอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯอยูในระดับดีมาก เปนอันดับท่ีสุดทาย 
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได จากการสำรวจ ความ

คิดเห็นผูใชบริการงานจัดเก็บรายได กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี พบวางานจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย

ภาพรวมอยู ในระดับดีมาก แตผู ว ิจ ัยยังเห็นถึงขอผิดพลาดจึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายไดของ องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ควรมีการปรับลดขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน

คาภาษี และธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2) ดานชองทางการใหบริการ ควรใหมีบริการสายดวน ถึงงานจัดเก็บรายได ใหบริการทาง

ชองทางออนไลน เชน ไลน เฟสบุค เพื่อความสะดวกในการสอบถามขอมูลของประชาชน และการ

ประชาสัมพันธขาวสารการชำระภาษี คาธรรมเนียมผานชองทางออนไลน  เว็บไซตขององคการบริหาร

สวนตำบลอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีทำใหประชาชนไดทราบและเขาใจการจัดเก็บรายได

มากขึ้น อีกทั้งยังชวยใหผูชำระภาษี คาธรรมเนียม เต็มใจและยินยอมมาชำระภาษี คาธรรมเนียม     

ตามกำหนดเวลา  

3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรเพิ่มเจาหนาที่สำหรับงานจัดเก็บรายได เพื่อรองรับงาน 

และภารกิจ และควรจัดการอบรมความรู เก่ียวกับคาธรรมเนียม และภาษี ใหกับเจาหนาท่ี เพ่ือเจาหนาท่ี

จะไดมีความรูมากข้ึนเก่ียวกับการรับชำระคาธรรมเนียม และคาภาษี 

4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการชำระเงินคาภาษี และคาธรรมเนียมโดยการสแกน

คิวอารโคด  

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาดานปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของงานจัดเก็บรายได

ของ องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

2) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรในตางประเทศ 

เพ่ือจะไดทราบวา การบริหารงานองคกรในระดับประเทศมีรูปแบบการจัดเก็บรายไดอยางไร 

3) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้นในระดับอำเภอ หรือ

จังหวัดท่ีแตกตางกัน เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บรายได  
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ผลกระทบดานสังคม ดานกายภาพ ท่ีสงผลตอการดำเนินธุรกิจอันเน่ือง

มากจากการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก 

สถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี 

 

 

พิรภพ  เกียรติลอยฟา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแผนและวิธีการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม

ฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี 2) เพื่อศึกษาผลกระทบดานสังคมที่มีผลตอ              

การดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก 

ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบดานกายภาพท่ีมีผลตอการดำเนินกิจการ

ของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวนัออก ตั้งแตสถานีศูนย

วัฒนธรรม – มีนบุรี 4) เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการลดผลกระทบดานสังคมและดานกายภาพ              

ตอการดำเนินกิจการของผู ประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝง

ตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี และสายอื่น ๆ ที่อยูระหวางกอสราง หรือมีแผนจะ              

ที่จะกอสรางเพิ่มเติมเปนการเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวการกอสรางรถไฟฟาสาย            

สีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี จํานวน 567 ราย ผลการศึกษา พบวา พบวา 

ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมสวนใหญ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบรานคาทั่วไป มีอายุการดำเนินกิจการ 

1 – 3 ป ดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในกิจการ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญมีท่ีตั้งของกิจการ   

อยูใกลกับสถานีรถไฟฟาต่ำกวา 50 เมตร มีผลการดำเนินกิจการกอนการกอสรางรถไฟฟาระหวาง 

10,001-100,000 บาท และผลการดำเนินกิจการในชวงระหวางการกอสรางรถไฟฟานอยกวา 10,000 บาท 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

พิรภพ  เกียรติลอยฟา 

 
          1139 

ประเภทที่ตั ้งของธุรกิจเปนแบบอาคารพาณิชย แสดงวาผลประกอบการระหวางการกอสราง                 

ลดลง จากกอนการกอสราง แตเมื ่อทดสอบสมมติฐานและวิเคราะหทางสถิติแลว จะเห็นไดวา                          

ผลประกอบการลดลงอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

คำสำคัญ: ผลกระทบดานสังคม  ผลกระทบดานกายภาพ  ผูประกอบการรายยอย 

 

1. บทนำ 
 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญของประเทศทั้งทางภาครัฐ และภาค

ธุรกิจ ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องอยางไรทิศทางมาเปนระยะเวลาหลายป โดยไมมีการวางแผน

กระจายความเจริญของประเทศไปยังพื้นที่อื่น เมื่อประชาชนเห็นโอกาสในการสรางรายได จึงอพยพ

เขาเมืองเพื่อประกอบอาชีพ ทำใหกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและ

กระจุกตัวอยูในพื้นที่เขตเมือง เมื่อพลเมืองเหลานี้มีความตองการในการใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น แต

รัฐบาลมีแผนการบริหารจัดการผังเมืองที่ไมคอยดีนัก สงผลใหในพื้นที่เขตเมืองมีความแออัดและ                

มีปญหาจราจรติดขัดมาโดยตลอด อีกทั้งยังสงผลตอสิ่งแวดลอม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของ

พลเมืองอีกดวย  

ตอมามีการเล็งเห็นถึงปญหาตาง ๆ จึงเริ่มมีการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหมาขึ้นโดย 

เพิ่มจำนวนรถเมลขนสงสาธารณะ หรือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศเขามาใช             

การเปดใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ตั้งแตป พ.ศ. 2542 หรือการเปดใชรถไฟฟามหานคร ตั้งแตป พ.ศ. 

2547 เปนตนมา แตก็ไมสามารถแกไขปญหาจราจรหนาแนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได 

รัฐบาลจึงมีแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมระบบรางของประเทศ เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 

สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายระบบคมนาคม เมื ่อวันที ่ 27 มีนาคม 2558 

คณะรัฐมนตรีมีมติห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง

ของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยมีแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 10 เสนทาง ไดแก 

1. สายสีแดงเขม (ธรรมศาสตร-มหาชัย) ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร 

2. สายสีแดงออน (ศิริราช-ศาลายา-ตลิ่งชัน-หัวหมาก) ระยะทาง 54 กิโลเมตร 

3. แอรพอรตลิงก (ดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 50.3 กิโลเมตร 

4. สายสีเขียวเขม (ลำลูกกา-สุมทรปราการ) ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร 

5. สายสีเขียวออน (ยศเส-บางหวา) ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร 

6. สายสีนาเงิน (บางซ่ือ-หัวลำโพง-ทาพระ-พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 55 กิโลเมตร 

7. สายสีมวง (บางใหญ-ราษฎรบูรณะ) ระยะทาง 42.8 กิโลเมตร 
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8. สายสีสม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร 

9. สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ระยะทาง 36 กิโลเมตร 

10. สายสีเหลือง (ลาดพราว-สำโรง) ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 

จากมติที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 มีความเห็นชอบให                

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีสม              

ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร รวมทั้งสิ ้น 17 สถานี ไดแก 1.สถานีศูนยวัฒนธรรม                  

2. สถานีรถไฟฟามหานคร 3. สถานีประดิษมนูธรรม 4. สถานีรามคำแหง12 5. สถานีรามคำแหง             

6. สถานีราชมังคลา 7. สถานีหัวหมาก 8. สถานีลำสาลี 9. สถานีศรีบูรพา 10. สถานีคลองบานมา  

11. สถานีสัมมากร 12. สถานีนอมเกลา 13. สถานีราษฏพัฒนา 14. สถานีมีนพัฒนา 15. สถานีเคหะ

รามคำแหง 16. สถานีมีนบุรี และ 17. สถานีสุวินทวงศ โดยเริ่มมีการกอสรางตั้งแต 2 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560 และคาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการในป พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาประมาณ 6-7 ป) 

ปจจุบันโครงการไดดำเนินการแลวเสร็จไป 69.82% (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2563)  

ซึ่งการวางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเชนนี้ยอมสงผลการทบในดานตาง ๆ ตอประชาชน

ทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบบางประเด็นที่ภาครัฐและและเอกชนที่เกี่ยวของไมไดหยิบยกขึ้นมา

เปนประเด็นพิจารณา เชน 

ดานสิ ่งแวดลอม : มีการเผาไหมจนเกิดภาวะทางอากาศ สงผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชากรในพ้ืนท่ี 

ดานการจราจร : จราจรติดขัด เครื่องยนตสึกกรอนมากข้ึน มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงบนทอง

ถนนโดยไมเกิดประโยชนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหตองมีการนำเขาเชื้อเพิงมากขึ้น และกอใหเกิดอุบัตเิหตุ

บนทอถนนมากข้ึน 

ดานโอกาส : ประชาชนตองใชเวลาในการเดินทางมากข้ึน คุณภาพชีวิตลดลง พลาดโอกาสใน

การดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจใหทันเวลา มีเวลาใหครอบครัวนอยลง 

ดานภูมิทัศน : ไมนามอง ไมนาอยู 

ดานผลตอบแทนการเวนคืนท่ีดิน : ประชาชนไดรับการชดเชยเปนบางแหง และมีการรื้อถอน

ตนไมจำนวนมาก 

อยางไรก็ตามการกอสรางนี้ไมเพียงสงผลกระทบตอประชาชนทั่วไปเทานั้น ยังสงผลกระทบ 

ตอดานการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมตามแนวการกอสรางรถไฟฟาอีกดวย จาก

ปญหาดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากการกอสรางรถไฟฟาตอการดำเนินกิจการของ

ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนย

วัฒนธรรม – มีนบุรี เพื่อแสดงใหเห็นขอมูลและความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมท้ัง

ระหวางกอสรางและหลังกอสราง ซึ่งอาจนำขอมูลที่ศึกษาไปใชประโยชนเพื่อประกอบการพิจารณา

เสนอแนะแนวทางการรับมือและแกไขผลกระทบตาง ๆ ตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาแผนและวิธีการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนย

วัฒนธรรม – มีนบุร ี

2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบดานสังคมที่มีผลตอการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุร ี

2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบดานกายภาพที่มีผลตอการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุร ี

2.4 เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการลดผลกระทบดานสังคมและดานกายภาพตอการดำเนิน

กิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแต

สถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี และสายอ่ืน ๆ ท่ีอยูระหวางกอสราง หรือมีแผนจะท่ีจะกอสรางเพ่ิมเติม 

 

3. คำถามสำหรับการศึกษา 
 

3.1 ผลกระทบดานสังคมที่เกิดจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานี

ศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรีมีความสัมพันธกับการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมตาม

แนวการกอสราง  

3.2 ผลกระทบดานกายภาพที่เกิดจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแต

สถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรีมีความสัมพันธกับการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม

ตามแนวการกอสราง 

4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือการอธิบาย

กรณีศึกษา 

 กรณีการศึกษาคนควาวิจัยผลกระทบดานสังคม ดานกายภาพ ที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจ              

อันเนื่องมากจากการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก สถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี นี้ 

ไมพบงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยผูวิจัยไดเปนผูบุกเบิกงานวิจัยนี้เปนรายแรก 

 

5. ระเบียบหรือวิธีการทำการวิจัยหรือการศึกษา 
 

 การวิจัยคนควาอิสระครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey research) และวิธีการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด

แนวทางในการดําเนิน การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ 

ประชากร (Populations) ที่ประกอบธุรกิจตั้งแตป พ.ศ. 2560-2563 ที่อยูในระยะ 500 จากแนว 

การกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี ทั้งหมด 17 สถานี 
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สถานีละอยางนอย 2 ราน รวมทั้งสิ้น 34 ราน ประกอบดวย (1) ผูประกอบการธุรกิจรานคาประเภท

แผงลอยขางทาง จำนวน 1 รานตอสถานี (2) ผูประกอบการธุรกิจรานคาของอุปโภค-บริโภค จำนวน 

1 รานตอสถานี 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใช แบบสอบถาม 

Google From จัดเก็บขอมูล ในระหวางวันท่ี 1 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไดจำนวน  204 ชุด 

 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก

การศึกษาเอกสาร รูปแบบและประเภทของธุรกิจขนาดยอม แผนการดำเนินการกอสรางรถไฟฟาสาย

สีสมฝงตะวัน ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดเปนแบบสอบถาม เรื่อง 

ผลกระทบดานสังคม ดานกายภาพ ที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมากจากการกอสรางโครงการ

รถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก สถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุร ี

 การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ใชเครื่องมือในการศึกษารวมกัน ดังนี้ 

การทำแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะแบงขอมูลเปน 4 สวน ตามกรอบการวิเคราะห

ขอมูล (ดังรูป) ไดแก 

  - ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม 

  - ผลกระทบตอปจจัยดานสังคม 

  - ผลกระทบตอปจจัยดานกายภาพ 

  - สวนแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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6. ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาผลกระทบจากการกอสรางรถไฟฟาตอการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม ตามแนวการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี  

ผูศึกษาไดทำการศึกษาขอมูลจากการแจกแบบสอบถามจำนวน 204 ชุด จากผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม ตามแนวการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี 

ซึ ่งสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบและหลังจากไดทำการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป              

ทางสังคมศาสตรแลว ผูศึกษาขอเสนอผลการศึกษาดังนี้ 

 1)  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม พบวา ผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอมสวนใหญ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบรานคาทั่วไป รองลงมาคือบริษัทจำกัด และดำเนินธุรกิจ 

ในรูปแบบอื่น ๆ สวนใหญมีอายุการดำเนินกิจการ 1-3 ป รองลงมาคือมีอายุการดำเนินกิจการ 11 ป

ข้ึนไป อายุการดำเนินกิจการ 4-6 ป และอายุการดำเนินกิจการ 7-10 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในกิจการ รองลงมาคือผูจัดการ และหุนสวน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงอนุปริญญา มีการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษา และมีการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรี ตามลำดับ ธุรกิจขนาดยอมสวนใหญมีที่ตั้งของกิจการอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาต่ำ

กวา 50 เมตร รองลงมาคืออยูหางจากสถานีรถไฟฟามากกวา 200 เมตร อยูใกลกับสถานีรถไฟฟา

ระหวาง 51-100 เมตร และอยูหางจากสถานีรถไฟฟาระหวาง 101-200 เมตร ตามลำดับ ธุรกิจขนาดยอม

สวนใหญมีผลการดำเนินกิจการกอนการกอสรางรถไฟฟาระหวาง 10,001-100,000 บาท รองลงมามี

ผลการดำเนินกิจการไมเกิน 10,000 บาท มีผลการดำเนินกิจการระหวาง 100,001-500,000 บาท 

และมีผลการดำเนินกิจการมากกวา 500,000 บาท ตามลำดับ ธุรกิจขนาดยอม             สวนใหญมี

ผลการดำเนินกิจการหลังการกอสรางรถไฟฟาระหวาง 10,001-100,000 บาท รองลงมามีผลการ

ดำเนินกิจการไมเกิน 10,000 บาท มีผลการดำเนินกิจการระหวาง 100,001-500,000 บาท และมีผล

การดำเนินการมากกวา 500,000 บาท ตามลำดับ 

 2)  ผลการศึกษาผลกระทบดานสังคมที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการกอสราง

โครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี ของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม พบวา ผลประกอบการชวงกอสรางงโครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออกมีผลกระทบ

เนื่องจากปจจัยดานสังคมโดยรวมอยางมีนัยสำคัญที่ .05 โดยแยกเปนดานการจราจรมีผลกระทบ

อยางมีนัยสำคัญท่ี .01 และดานความเครียดของผูบริโภคท่ี .05 

 3)  ผลการศึกษาผลกระทบดานกายภาพที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการ

กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีส มฝ งตะวันออก ตั ้งแตสถานีศูนยว ัฒนธรรม – มีนบุร ี ของ

ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม พบวา กิจการสวนใหญไดรับผลกระทบดานกายภาพที่สงผลตอ              

การดำเนินธุรกิจอันเนื ่องมาจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝ งตะวันออก ตั ้งแตสถานีศูนย 

วัฒนธรรม - มีนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ซึ่งอันดับแรกไดรับ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   1144  

ผลกระทบดานมลภาวะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ไดรับผลกระทบอยูในระดับมาก รองลงมาคือดาน การ

ปดกั ้นหรือสลับเสนทางจราจร มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.35 ไดร ับผลกระทบอยู ในระดับปานกลาง                 

ดานขยะและเศษวัสดุกอสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 ไดรับผลกระทบอยูในระดับปานกลาง และ               

ดานการกำหนดขอบเขตพื้นที่การกอสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 ไดรับผลกระทบอยูในระดับปานกลาง 

ตามลำดับ 

 4)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ผลกระทบดานสังคมที่เกิดจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก 

ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรีมีความสัมพันธกับการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอมตามแนวการกอสราง เมื่อพิจารณาผลประกอบการทั้งในชวงกอนการกอสรางและระหวาง

การกอสรางของโครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก พบวา ผลประกอบการของผูประกอบการ           

ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานสังคม ทั้งในภาพรวมและในรายดาน ไดแก ดานการจราจรและดาน

ความเครียดของผูบริโภค 

 สมมติฐานที่ 2 ผลกระทบดานกายภาพที่เกิดจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก 

ตั้งแตสถานีศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรีมีความสัมพันธกับการดำเนินกิจการของผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอมตามแนวการกอสราง เมื่อพิจารณาผลประกอบการทั้งในชวงกอนการกอสรางและระหวาง

การกอสรางของโครงการรถไฟฟาสายสีสมฝงตะวันออก พบวา ผลประกอบการของผูประกอบการ          

ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานกายภาพ ทั้งในภาพรวมและในรายดาน ไดแก ดานการกำหนด

ขอบเขตพื้นที่การกอสราง, ดานการปดกั้นหรือสลับเสนทางจราจร, ดานขยะและเศษวัสดุกอสราง, 

และดานมลภาวะ 

 โดยการแสดงผลประกอบการระหวางการกอสรางลดลงจากกอนการกอสราง แตเม่ือทดสอบ

สมมติฐานและวิเคราะหทางสถิติแลว จะเห็นไดวา ผลประกอบการลดลงอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 5)  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

5.1 แกปญหาฝุ นละอองจากการกอสราง โดยการเพิ ่มจุดทำละอองน้ำ ใหมี              

หลายจุดตลอดระยะทางท่ีกอสราง และใหมีการทำความสะอาดฟุตบาทฉีดน้ำและกวาดดวย 

5.2 ชวยในเรื่องการจราจรใหคลองตัวมากกวานี้ โดยจัดใหมีเจาหนาที่มาจัดการ

การจราจรของรถใหถายเทไมติดขัดเปนเวลานาน และอยาปดทางโดยไมจำเปน 

5.3 อยากใหการกอสรางเสร็จเร็วๆ เรงสรางใหเร็วขึ้น เปดใชใหเร็วขึ้น ระยะเวลา

การทำงาน ไมคอยตรงกับที่แจงไวสงชามากเกินไป ถาจะชาควรแจงใหทราบเปนระยะๆ แตก็ดีข้ึน         

มาก ใกลปดหนางานหลายจุดแลว 

5.4 ควรจัดการพ้ืนท่ีและเครื่องมือใหดีกวานี้ ไมมีความปลอดภัยในการทำงานและ

การปดก้ันจราจร ผูรับเหมาควรระมัดระวังไมใหอุปกรณหลนลงมาขณะดำเนินงานมากกวานี้ 
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5.5 พื้นที่คอนขางเปลี่ยว มืดมาก ควรมีไฟสองตามจุดตางๆ หรือมีปุ มฉุกเฉิน 

(Emergency Call) ตามจุดอันตรายตางๆ 

5.6 ภาครัฐควรมีแนวทางในการกไขปญหาผลกระทบตอผู ประกอบการที่เปน

รูปธรรมมากข้ึน และมีการชดเชยผลกระทบนั้นอยางท่ัวถึง 

5.7 จากการศึกษาผลกระทบ EIA พบวา มีการศึกษาผลกระทบทั้งทางดานสังคม

และดานกายภาพตรงกับสมมติฐานของการวิจัย 

 6)  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

6.1 การเก็บขอมูลคอนขางยาก เนื่องจากกลุมตัวอยางมีภาระงาน จึงไมคอยให

ความรวมมือ ดังนั้น ควรเลือกชวงเวลาหรือใชวิธีการแจกแบบสอบถามท้ิงไวแลวตามเก็บภายหลัง 

6.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบภายหลังจากการสรางรถไฟฟาสายดังกลาวดวย 

เพ่ือใหขอมูลผลวิจัยมีความสมบูรณข้ึน 

6.3 ควรศึกษาผลกระทบในรูปแบบของความคลองตัวทางการคา เนื ่องจาก

การศึกษายอดขายจะมีชวงรายไดท่ีคอนขางตางกันมาก ทำใหผลการศึกษาไมเปนไปตามสมมติฐาน 

6.4 ควรมีการศึกษาผลกระทบเจาะกลุมตัวอยางอยางชัดเจน เชน รถเข็น แผงลอย 

หรือ อาคารพาณิชย เปนตน เนื่องจากชวงรายไดและความคลองตัวทางเศรษฐกิจคอนขางแตกตางกัน

โดยสิ้นเชิงจากการศึกษาผลกระทบขางตน 
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การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการ 

จากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

จิตรา  จันทะคุย0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริษัท สหการประมูล จำกัด 

(มหาชน) อยูในระดับใด 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการ

ประมูล จำกัด (มหาชน) อยูในระดับใด 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานคุณภาพการใหบริการกับความ

พึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยกลุมตัวอยาง คือ

ลูกคาของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ท่ีมาประมูลรถโดยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

และยอมกรอกแบบสอบถามเลือกใหคำตอบไดจำนวน 51 รายและทำการวิเคราะหทางสถิติโดย           

ใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทำการทดสอบสมมติฐานผูวจิัย

ใชสถิติแบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหาคา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จำนวน 51 คน สวนใหญเปนเพศ

ชาย จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 84.30 อายุ 31-30 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 

คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 และลงทะเบียนกอนการประมูล

จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 คุณภาพการใหบริการพบวา มีระดับความคิดเห็นโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา              

มีคาเฉลี่ย 3.88 ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.80 และดานการตอบสนองลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.74  
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล 

จำกัด (มหาชน) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวม ปจจัยคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง                

(r = 0.760** ) อยางมีนัยสำคัญมางสถิติท่ีระดับ .01 
 
คำสำคัญ: คุณภาพ  บริการ   ความพึงพอใจ 
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The study of customer satisfaction with the service 

From Union Auction Public Company Limited 
 

 

 

Chittra Chanthakui* 

 

 

Abstract 
 

The objective of this study were to determine 1) To study the quality of service 

of Union Auction Public Company Limited at the level 2). To study customer 

satisfaction towards receiving services from United Auction Public Company Limited at 

the level. 3) To study the relationship between service quality and customer 

satisfaction towards receiving services from Union Auction Public Company Limited 

.The sample group is the customers of Union Auction Public Company Limited who 

come to auction cars by selecting a specific sampling and willing to fill out a 

questionnaire and can choose to give answers for 51 people. Statistical analysis was 

performed using frequency, percentage, mean and standard deviation. and to test the 

hypothesis, the researcher used the t-test, one-way ANOVA were utilized in hypothesis 

testing procedure. and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of the study showed The sample group used in this research was 51 people. 

 

Most of them were male, 43 people, accounting for 84.30 percent. Age 31-30 

years old 21 people, accounting for 41.20 percent Trading / owning business: 21 people, 
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accounting for 41.20 percent and 21 people registered before the auction, 41.20 

percent. Service quality was found There was a high level of overall opinion with an 

average of 3.81. When considering each aspect, it was found that In terms of customer 

confidence, the average was 3.88. Reliability was an average of 3.80. And the customer 

response average of 3.74 Relationship between service quality and job satisfaction of 

clients of Union Auction Public Company Limited The analysis of the data was found 

that overall Service quality factors were related to job satisfaction of the customers of 

Union Auction Public Company Limited. Was at a moderate level        (r = 0.760 **), 

significantly at the .01 level. 

 

Keyword:  Quality, service, satisfaction 

 

1.บทนำ 
 

การบริการเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนพิเศษในงานดานตาง ๆ เพราะบริการ คือ การใหความ

ชวยเหลือหรือการดำเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่นไมมีการดำเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการท้ัง 

ในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยู 

ดวยเสมอ ยิ่งเปนธุรกิจบริการตัวบริการนั่นเอง คือ สินคา การขายจะประสบความสำเร็จไดตอง            

มีบริการที่ดี ธุรกิจการคาจะอยูไดตองทำใหเกิดการ “ขายซ้ำ” คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิม           

ลูกคาใหม การบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทำใหเกิดการขายซ้ำแลวซ้ำอีกและชักนำให              

มีลูกคาใหมๆ ตามมาเปนความจริงวา “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนา

คุณภาพบริการตองทำพรอมกันท้ังองคการ” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

ที ่ทุกคนในองคการจะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั ้นจะเสียโอกาสแกคู แขงหรือ             

สูญเสียลูกคาไป (สมิต สัชฌุกร, 2548: 19) 

สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association: AMA) ไดให

คำจำกัดความของคำวา “บริการ” หมายถึง กิจกรรมซึ่งสวนใหญเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดแตสามารถ

สรางความพอใจใหแกผูรับไดการบริการไมตองเชื่อมโยงอยูกับการขายสินคาหรือบริการอื่น ๆ การ

บริการอาจจะใชสินคาหรือไมใชสินคาเปนองคประกอบก็ไดและหากมีการใชสินคาเปนองคประกอบก็

จะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาไปใหผูใชบริการ การบริการในภาคเอกชนมุงถึงผลตอบแทนที่จะ

ไดร ับทั ้งโดยทางตรงและทางออม เอกชนดำเนินธุรกิจอยู บนพื ้นฐานของความอยู รอดและความ

เจริญรุงเรือง ดั้งนั้นการใหบริการซึ่งตองมีตนทุนคาใชจายจึงตองพิจารณาควบคูไปกับการจัดรายการ

คืนทุน ถาใหบริการแลวไมมีผลตอบแทน เอกชนยอมไมสามารถจะดำเนินการไดเพราะเอกชนไมมี

อำนาจเรียกเก็บภาษีจากประชาชนมาเปนงบประมาณรายจายในฐานะที่บริษัท สหการประมูล จำกัด 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

จิตรา  จันทะคุย 

 

 
         1151 

เปนผู นำในธุรกิจประมูลขายรถมือสองของประเทศไทย ขอยืนยันความโปรงใสทุกขั ้นตอนใน         

การประมูล เนื่องจากบริการของบริษัท สหการประมูล จำกัด เปนแหงแรกของเมืองไทย และรายท่ี 2 

ของอาเซียนที่ไดรับการยอมรับการใหบริการและไดเปนสมาชิกขององคกรผูประกอบธุรกิจประมูล

ระดับสากล NAAA (National Auto Auction Association) จึงขอใหลูกคามั่นใจวาการประมูลของ

บริษัท สหการประมูล จำกัด ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัดรวมทั้งสาขาคลอง 8 เราตั้งใจใหบริการ

มาตรฐานเดียวกันกับองคกรสากล (ตลาดบาน 26 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2549)  

บริษัท สหการประมูล จำกัด ไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชชื่อวา 

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีจุดใหบริการประมูลขายรถทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 14 แหง  

ซึ่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคาในภูมิภาคตาง ๆ สามารถซ้ือ

ขายไดสะดวก โดยสถานท่ีในการประมูลของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกใน 

2 ลักษณะ  คือ สถานท่ีจัดประมูลประจำ และศูนยประมูลสัญจร (www.auct.co.th) 

แตยังมีสิ่งที่ทำใหลูกคาไมพึงพอใจในการรับบริการ และอาจไมกลับมาใชบริการอีกลูกคา  

สวนใหญเมื่อไดรับประสบการณที่ไมดีจากการรับบริการมักจะมอง Brand ของสินคากับธุรกิจไมดี

ลูกคาอาจไมกลับมาซื้อสินคา/บริการอีกหรือที่เลวรายกวานั้นอาจมีการบอกตอกับผู อื ่นใหมอง

ภาพลักษณของธุรกิจไมดีไปดวยสิ่งท่ีลูกคาจะไมพอใจในประสบการณท่ีไดรับจากการบริการท่ีไมดีคือ

บริการเชื่องชา การปฏิบัติงานท่ีไมมีความกระฉับกระเฉง งานบางอยางท่ีควรใชเวลาไมนานแตกลับใช

เวลานาน ใชเวลาในการบริการนานเกินไป ขั้นตอนการทำงานที่มีความซับซอนหลายกระบวนการ 

ตองมีการตรวจสอบและอนุมัติหลายลำดับ ทำใหกินเวลาของผูรับบริการมากเกินไป ลูกคาประสานงาน

กับผูที่ไมสามารถแกไขปญหาของลูกคาไดเมื่อลูกคามีปญหา หรือตองการติดตอใครสักคนที่ทราบ

ขอมูลที่ลูกคาตองการ บางแหงมีกระบวนการที่ตองใหลูกคาอธิบายรายละเอียดใหผูรับเรื่องกอน               

ซึ่งผูรับเรื่องก็ไมมีองคความรูหรือทักษะในการใหขอมูลหรือแกปญหาใหกับลูกคาได ทำใหลูกคาตอง

เสียเวลาเพ่ิมท่ีตองรอและอธิบายใหผูท่ีสามารถแกปญหาไดอีกครั้งหนึ่ง สินคา/บริการ มีความซับซอน

ยุงยากมากเกินไป ลูกคาตองการนำสินคา/บริการไปใชงานไดทันทีหรือใชงานไดเร็วที่สุด แตบางแหง

ลูกคาตองทำการจัดเตรียมความพรอมตาง ๆ มากมาย  สินคา/บริการ ถูกออกแบบมาไมดี ไมเนน

เรื่องประสบการณของผูใชสิ่งนี้ถือวาเปนเรื่องสำคัญเพราะวาลูกคาอาจไมไดใชงานสินคา/บริการ ณ 

เวลานั้น แตเมื่อกลับไปถึงบานแลวลูกคาทดลองใชสินคา/บริการดวยตนเอง หากสินคา/บริการ ถูก

ออกแบบมาใหใชงานยาก ลูกคาตองเรียนรูเองสูง ลูกคาอาจไมกลับมาซ้ือซ้ำอีก เพราะกวาจะไดใชงาน

อยางเต็มประสิทธิภาพตองเสียเวลาเร ียนรู อยาง มากมาย (www.getmycrm.com) และจาก

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการพบวาในประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทุกวันนี้ ภาคบริการ

ถือไดวาเปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดหากแตในความเปนจริงภาคบริการกลับมีแนวโนมที่จะเติบโต

อยางเชื่องชา และมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งหากภาคบริการตองการเติบโตอยางตอเนื ่อง และมี          

ความแข็งแกรงเชนเดียวกับภาคการผลิต ภาคบริการจึงมีความจาเปนตองปรับปรุงคุณภาพ และ            
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การเพิ่มผลผลิตใหดียิ ่งขั ้นรวมทั ้งจากปญหาจากการรองเรียนการใหบริการที่มีอยูอยางเพิ ่มข้ึน             

อยางตอเนื ่อง จากการใหบริการที่ไมตอบสนองความพึงพอใจของผู รับบริการอยางตรงจุดเชน          

การรองเรียนในเรื ่องของพนักงานที ่ตอบขอสงสัย หรือไมสามารถแกไขปญหาเบื ้องตนได การ

ใหบริการ หรือการแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา จำนวนของสาขาที่ใหบริการมีไมเพียงพอ พนักงาน

ถือความสำคัญ และผลประโยชนขององคกรมากกวาผูรับบริการ (เกียรติคุณ จิรกาลวสาน, 2555) 

การบริการเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนพิเศษในงานดานตาง ๆ เพราะบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือ

การดำเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่นไมมีการดำเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ

และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอยิ่งเปน

ธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเอง คือ สินคาการขายจะประสบความสำเร็จไดตองมีบริการที่ดี ธุรกิจ

การคาจะอยูไดตองทำใหเกิดการ “ขายซ้ำ” คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหมการบริการท่ีดี

จะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทำใหเกิดการขายซ้ำแลวซ้ำอีกและชักนำใหมีลูกคาใหมๆ ตามมาเปน  

ความจริงวา “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทำพรอม

กันทั้งองคการ” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งที่ทุกคนในองคการจะตอง     

ถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแกคูแขงหรือสูญเสียลูกคาไป (สมิต สัชฌุกร. 

2548: 19) จากปญหาที่กลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความ             

พึงพอใจของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ท่ีควรมีความจำเปนตองใหความสำคัญและ

คำนึงถึงปญหาการรองเรียนตาง ๆ เกิดจาก ปญหาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการที ่ไม

ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการได ซึ่งจะสงผลสืบเนื่องถึงความไมพอใจของผูรับบริการตอ

คุณภาพการใหบริการของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนนโยบายรวมท้ังแนวทางใน

การแกไขปญหาภายใตกรอบแนวคิดหลักท่ีนำมาศึกษา คุณภาพการใหบริการ 3 ดาน ไดแก 1) ความ

นาเชื่อถือ 2) การตอบสนองลูกคา 3) การใหความมั่นใจแกและความพึงพอใจในการใหบริการเพ่ือ

นำไปสูการพัฒนาการใหบริการที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดรวมถึงการกลับมาซื่อซ้ำอีกกับทาง

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) อยูในระดับใด 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด 

(มหาชน) อยูในระดับใด 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานคุณภาพการใหบริการกับความพึงพอใจของลูกคาตอการรับ

บริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)   

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคา บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 

50 ราย และกลุมตัวอยางคือประชากรท้ังหมด ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

3.2 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ทำการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลระหวาง

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลเปนเวลา 3 เดือน 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสรางข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปน

คำถามแบบตรวจรายการใหเลือก (Checklist) และแบบปลายเปด ลักษณะคำถามเปนแบบ Likert 

Scale ซึ่งใชเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 

(Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับโดยเรียงลำดับจากระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจาก

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

4. ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท 

สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตร จำนวน 51 คนไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน โดยแจกแจงดวยคารอยละ และนำเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง 

ตารางท่ี 1: จำนวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

 

ความพึงพอใจของลูกคา 

ตอการรับบริการจาก 

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

 
 
 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณภาพการใหบริการ 

- ความนาเช่ือถือ  

- การตอบสนองลกูคา  

- การใหความมั่นใจแกลูกคา  
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เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 43 84.30 

หญิง 8 15.70 

รวม 51 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 84.30 และเพศหญิง  จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 15.70 
 

ตารางท่ี 2: จำนวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน รอยละ 

20-30 ป 12 23.50 

31-30 ป 21 41.20 

41-50 ป 13 25.50 

51 ปข้ึนไป 5 9.8 

รวม 51 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 31-30 ป จำนวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 41.20 รองลงมาอายุ 41-50 ป จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.50  อายุ 20-30 ป 

จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และอายุ 51 ปข้ึนไป จำนวน 5 คิดเปนรอยละ 9.8 คนตามลำดับ    
 

ตารางท่ี 3: จำนวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 21 41.20 

พนักงานเอกชน / ลูกจาง 12 23.50 

ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.00 

อาชีพอิสระ 16 31.40 

เกษียณ 1 2.00 

รวม 51 100.00 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญคาขาย / ประกอบธุรกิจ

สวนตัว จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 รองลงมาอาชีพอิสระ จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
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31.40 พนักงานเอกชน/ลูกจาง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และเกษียณ จำนวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 2.00  ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4: จำนวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามหนวยงานท่ีติดตอ 

 

หนวยงานท่ีติดตอ จำนวน รอยละ 

ลงทะเบียนกอนการประมูล 21 41.20 

การเงินประมูล 14 27.50 

เลมทะเบียน 11 21.60 

หนวยงานบริหารงานประมูล 5 9.8 

รวม 51 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญลงทะเบียนกอนการประมูล

จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 การเงินประมูล จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 27.50 เลมทะเบียน 

จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.60 และหนวยงานบริหารงานประมูล จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

9.8 ตามลำดับ 
 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ 

ดานการตอบสนองลูกคา ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา โดยแจกแจงดวย คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงแบน

มาตรฐาน และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

ตารางท่ี 5: แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ (𝑿𝑿�) S.D. ระดับ 

1. ดานความนาเชื่อถือ 3.80 0.621 มาก 

2. ดานการตอบสนองลูกคา 3.74 0.639 มาก 

3. ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา 3.88 0.584 มาก 

รวม 3.81 0.620 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการ

ใหบริการโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ย 3.81  เมื ่อพิจารณารายดานพบวาผู ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.88 

รองลงมาดานความนาเชื่อถือ  มีคาเฉลี่ย 3.80 และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ

นอยท่ีสุด คือดานการตอบสนองลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.74 
 

ตารางท่ี 6: แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ดานความนาเชื่อถือ 
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ดานความนาเช่ือถือ (𝑿𝑿�) S.D. ระดับ 

พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกำหนดของ

บรษัิท 

3.80 0.600 มาก 

2. พนักงานมีความชัดเจนในการตอบคำถาม 3.92 0.523 มาก 

3. พนักงานใหบริการอยางถูกตองเมนยำ 3.76 0.586 มาก 

4. พนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ 3.74 0.688 มาก 

5. เครื่องมือวัสดุ อุปกรณรวมท้ังระบบ  สารสนเทศ 3.82 0.712 มาก 

รวม 3.80 0.621 มาก 

 

จากตารางท่ี 6  พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอพนักงานมี

ความชัดเจนในการตอบคำถาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งระบบ  

สารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.82  พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกำหนดของบริษัท มีคาเฉลี่ย   

3.80 พนักงานใหบริการอยางถูกตองเมนยำ มีคาเฉลี่ย 3.76 และพนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ย 3.74 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 7: แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการดานการตอบสนองลูกคา 
 

ดานการตอบสนองลูกคา (𝑿𝑿�) S.D. ระดับ 

1. ระบบการทำงานของบริษัทมีความรวดเร็ว  

มีความเสถียร ไมขัดของ  

3.58 0.804 มาก 

2. พนักงานมีความรู ความพรอมในการใหขอมูลและ

ใหคำแนะนำแกลูกคา 

3.90 0.538 มาก 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน   3.68 0.616 มาก 

4. พนักงานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดทันทีท่ีลูกคาตองการ 

3.80 0.600 มาก 

รวม 3.74 0.639 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอดานการ

ตอบสนองลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความรู ความพรอมในการใหขอมูล

และใหคำแนะนำแกลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาพนักงานสามารถตอบสนองความตองการของ
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ลูกคาไดทันทีที่ลูกคาตองการ มีคาเฉลี่ย 3.80 ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.68  

และระบบการทำงานของบริษัทมีความรวดเร็ว มีความเสถียรไมขัดของ มีคาเฉลี่ย 3.58 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 8: แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ดานการใหความมั่นใจ 

แกลกูคา 
 

ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา (𝑿𝑿�) S.D. ระดับ 

1. พนักงานมีทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 3.78 0.576 มาก 

2. พนักงานมีความชำนาญในงานท่ีปฏิบัติ 3.90 0.574 มาก 

3. พนักงานมีความชัดเจนในการตอบคำถาม   3.90 0.608 มาก 

4. ทุกครั้งท่ีมาติดตอ สำเร็จตามวัตถุประสงคทุกครัง้ 3.94 0.580 มาก 

รวม 3.88 0.584 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอดานการให

ความมั่นใจแกลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือ ทุกครั้งที่มาติดตอ สำเร็จตามวัตถุประสงค            

ทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.94 พนักงานมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ พนักงานมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ             

มีคาเฉลี่ย 3.90 และพนักงานมีทักษะในงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.78 ตามลำดับ 
 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท 

สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยแจกแจงดวยคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน และนำเสนอ  

ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ตารางท่ี 9:  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของลูกคา ตอการรับบริการ

จากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 
 

ความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจาก 

บริษทั สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 
(𝑿𝑿)���� S.D. ระดับ 

1. มีสถานท่ีและการกำหนดเวลาในการซื้อแนนอน 3.72 0.665 มาก 

2. มีปริมาณรถยนตทุกยี่หอ / ทุกรุนใหเลือกจำนวนมาก 3.92 0.560 มาก 

3. ทานสามารถซื้อรถยนตไดในราคาท่ีทานพอใจ 3.80 0.693 มาก 

4. ทานมีอิสระในโอกาสตัดสินใจซือ้ เมื่อเห็นราคาและ 

    คุณภาพท่ีเหมาะสม 

3.92 0.658 มาก 

5. การใหบริการ 3.80 0.663 มาก 

6. มีความรูสึกท่ีดีท่ีไดตัดสินใจประมูลรถ 3.80 0.663 มาก 

7. โดยรวมทานมีความพึงพอใจกับรถท่ี  

   บมจ.สหการประมูล จัดประมูล 

3.92 0.674 มาก 

8. ทานคิดวาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือไม 3.96 0.631 มาก 

9. ทานจะแนะนำพ่ีนอง ญาติสนิท เพ่ือนฝูงใหมา 

   ประมูลรถกับ บมจ.สหการประมูลหรือไม 

3.81 0.482 มาก 

รวม 3.85 0.555 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา กลุ มตัวอยางที ่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอความ             

พึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 เม่ือพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูใน

ระดับมาก คือ ทานคิดวาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือไม มีคาเฉลี่ย 3.96 รองลงมามีปริมาณรถยนตทุก

ยี่หอ/ทุกรุนใหเลือกจำนวนมาก ทานมีอิสระในโอกาสตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นราคาและคุณภาพที่เหมาะสม  

และโดยรวมทานมีความพึงพอใจกับรถท่ี บมจ.สหการประมูล จัดประมูล มีคาเฉลี่ย 3.92 ทานจะ

แนะนำพ่ีนอง ญาติสนิท เพ่ือนฝูงใหมาประมูลรถกับ บมจ.สหการประมูลหรือไม มีคาเฉลี่ย 3.81 การ

ใหบริการ โดยรวมทานมีความพึงพอใจกับรถท่ี บมจ.สหการประมูล จัดประมูล ทานสามารถซื้อรถยนต

ไดในราคาท่ีทานพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.80 และมีสถานท่ีและการกำหนดเวลาในการซ้ือแนนอน มีคาเฉลี่ย 

3.72 ตามลำดับ 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจในงาน

ของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยแจกแจงดวยคาสัมประสิทธิ์สหพันธและนำเสนอ

ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจในงานของลูกคา

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)   
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 คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) ดานความนาเชื่อถือ 2) ดานการตอบสนองลูกคา               

3) ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา 4) ดานรวมของคุณภาพการใหบริการ 

ความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย 5) ดาน

ความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 
 

ตารางท่ี 10: แสดงคาสหสัมพันธเพื ่อทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและ              

ความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
    **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  พบวาโดยภาพรวม 

ปจจัยคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล 

จำกัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง (r = 0.760** ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณภาพ

การใหบริการดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธอยูในระดับสูง (r =0.736** ) ดานการใหความม่ันใจ

แกลูกคา มีระดับความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.709**) สวนดานการตอบสนองลูกคามีความสัมพันธ

อยูในระดับปานกลาง  (r =0.650**) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 ตามลำดับ 

 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปการศึกษา ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 

1) ขอมูลดานประชากรศาสตร 

 ผลการวิเคราะหขอมูลภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

จำนวน 51 คน สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 84.30 อายุ 31-30 ป จำนวน 

21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 

และลงทะเบียนกอนการประมูลจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูล

 (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) 1     

(2) .734** 1    

(3) .778** .773** 1   

(4) .908** .915** .928** 1  

(5) .736** .650** .709** .760** 1 
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ดานประชากรศาสตร แยกเปนรายขอดังนี้ จำแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 84.30 และเพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเปน         

รอยละ 15.70 จำแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 31-30 ป 

จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20  รองลงมาอายุ 41-50 ป จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.50  

อายุ 20-30 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 5 คิดเปนรอยละ 

9.8 คนตามลำดับ จำแนกตามอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญคาขาย / 

ประกอบธุรกิจสวนตัว จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 รองลงมาอาชีพอิสระ จำนวน 16 คน       

คิดเปนรอยละ 31.40  พนักงานเอกชน / ลูกจาง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ราชการ /

พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 2.00 และเกษียณ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

2.00 ตามลำดับ จำแนกตาหนวยงานที่ติดตอม พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ

ลงทะเบียนกอนการประมูลจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.20 การเงินประมูล จำนวน 14 คน           

คิดเปนรอยละ 27.50 เลมทะเบียน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.60 และหนวยงานบริหารงาน

ประมูล จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลำดับ 

2) ดานคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนอง

ลูกคา ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา  

  ผลวิเคราะหของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ

การใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 เมื ่อพิจารณารายดานพบวา 1) ดาน          

ความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอพนักงานมีความชัดเจนใน

การตอบคำถาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 เมื ่อพิจารณารายขอพบวาผู ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งระบบ สารสนเทศ   

มีคาเฉลี่ย 3.82 พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกำหนดของบริษัท มีคาเฉลี่ย 3.80 พนักงาน

ใหบริการอยางถูกตองเมนยำ มีคาเฉลี่ย 3.76 และพนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 

3.74 2) ดานการตอบสนองลูกคา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอดานการ

ตอบสนองลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายดานพบวาผู ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความรู ความพรอมในการใหขอมูล

และใหคำแนะนำแกลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาพนักงานสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดทันทีที่ลูกคาตองการ มีคาเฉลี่ย 3.80  ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน มีคาเฉลี่ย 

3.68 และระบบการทำงานของบริษัทมีความรวดเร็ว มีความเสถียรไมขัดของ มีคาเฉลี ่ย 3.58                    

3)  ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถา  มีระดับความคิดเห็นตอดาน             

การใหความมั่นใจแกลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณารายขอพบวา

ผู ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยู ในระดับมาก คือ ทุกครั ้งที ่มาติดตอ สำเร็จตาม

วัตถุประสงคทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.94 พนักงานมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ พนักงานมีความชำนาญ

ในงานท่ีปฏิบัติ  มีคาเฉลี่ย 3.90 และพนักงานมีทักษะในงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.78 
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3) ความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด 

(มหาชน) 

พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  มีระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจ          

ของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก 

คือ ทานคิดวาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือไม มีคาเฉลี่ย 3.96 รองลงมามีปริมาณรถยนตทุกยี่หอ / ทุกรุน

ใหเลือกจำนวนมาก ทานมีอิสระในโอกาสตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นราคาและคุณภาพที่เหมาะสม และ

โดยรวมทานมีความพึงพอใจกับรถท่ี บมจ.สหการประมูล จัดประมูล มีคาเฉลี่ย 3.92 ทานจะแนะนำ 

พ่ีนอง ญาติสนิท เพ่ือนฝูงใหมาประมูลรถกับ บมจ.สหการประมูลหรือไมมีคาเฉลี่ย 3.81 การใหบริการ 

โดยรวมทานมีความพึงพอใจกับรถท่ี บมจ.สหการประมูล จัดประมูล ทานสามารถซื้อรถยนตไดใน

ราคาที่ทานพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.80 และ มีสถานที่และการกำหนดเวลาในการซื้อแนนอน  มีคาเฉลี่ย 

3.72 

4) ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจในงานของ

ลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  

ผลการว ิเคราะหข อม ูลพบวา โดยภาพรวม ปจจ ัยค ุณภาพการให บร ิการมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) อยูในระดับ

ปานกลาง (r = 0.760**) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือ 

มีความสัมพันธอยูในระดับสูง (r =0.736** ) ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา มีระดับความสัมพันธ          

อยูในระดับสูง (r = 0.709**) สวนดานการตอบสนองลูกคา มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง                 

(r =0.650**) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01  

 

5.2  อภิปรายผล 

1) คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง

ลูกคา ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญความคิดเห็นโดยรวม

อยูในระดับมากดังนี้ 1) ดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดย

ภาพรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ย 3.80 เนื ่องมาจากเครื ่องมือวัสดุ อุปกรณ รวมทั ้งระบบ  

สารสนเทศ พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกำหนดของบริษัท พนักงานใหบริการอยางถูกตอง

เมนยำและพนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ziethaml, Parasuraman 

& Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เปนสิ่ง ท่ีลูกคาทุกคนคาดหวังท่ีจะไดรับ จาก

การบริการในการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพ การบริการซ่ึงเปนการวัดคุณภาพจาก 

5 ดาน ดังนี้ 1) ความเปนของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเปนรูปธรรมท่ี

สามารถสัมผัสจับตองไดมีลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเห็น เชน อุปกรณ และ เครื่องใชสำนักงาน
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สภาพแวดลอมและการตกแตง การแตงกายของพนักงาน แผนพับ และเอกสารตาง ๆ         ปาย

ประกาศ ความสะอาดและความเปนระเบียบของสำนักงานทำเลที่ตั้งลักษณะดังกลาวจะ          ชวย

ใหลูกคารับรูวามีความตั้งใจในการใหบริการ และลูกคาสามารถเห็นภาพไดชัดเจน 2) ความนาเชื่อถือ 

(Reliability) หมายถึง การใหบริการตองตรงตามเวลาที่สัญญาไวกับลูกคางานบริการที่มอบหมาย

ใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความถูกตองเหมาะสม และมีความสม่ำเสมอมีการเก็บขอมูลของลูกคาและ

สามารถนำมาใชไดอยางรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอตอการ ใหบริการ และสามารถ            ชวย

แกไขปญหาที่เกิดกับลูกคาดวยความเต็มใจ 3) การตอบสนองลูกคา (Responsive) หมายถึง ความ

รวดเร็วเปนความตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคา โดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนานรวม        ท้ัง

ตองมีความกระตือรือรนเห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับตอนรับใหการชวยเหลือ สอบถามถึงการ         

มาใชบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็ว จะตองมาจากพนักงาน และกระบวนการในการใหบริการ         

ที่มีประสิทธิภาพ 4) การใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มี 

ความรูความสามารถในการใหขอมูลที่ถูกตองมีทักษะในการทำงานตอบสนองความตองการของ         

ลูกคาและมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทำใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และรูสึกปลอดภัยสรางความมั่นใจ

วาลูกคาไดรับบริการท่ีดี 5) การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) หมายถึง พนักงานท่ีใหบริการลูกคา

แตละรายดวยความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลลูกคาเปรียบเสมือนญาติ และแจง         

ขอมูลขาวสาร ตาง ๆ ใหรับทราบ ศึกษาความตองการของลูกคาแตละรายมีความเหมือนและ          

ความแตกตางในบาง เรื่องใชเปนแนวทางการใหบริการลูกคาแตละรายในการสรางความพึงพอใจ 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นายเกียรติคุณ จิรกาลวสาน (2555) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ        

การใหบริการ : กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค ในเขตพื้นที ่จังหวัดปทุมธานีผลการศึกษา            

พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท และอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนสวนปจจัยคุณภาพ           

การใหบริการ 5 ดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับตองไดดานความเขาอก

เขาใจ และดานความรับผิดชอบมีความสำคัญอยูในระดับมาก สวนดานความแนนอนมีความสำคัญ  

อยูในระดับปานกลาง และในสวนของการใหบริการ พบวา ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ และ

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีความสำคัญอยูในระดับปานกลาง ดานการตอบสนองลูกคา 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.74 

เนื่องมาจากพนักงานมีความรู ความพรอมในการใหขอมูลและใหคำแนะนำแกลูกคา พนักงานสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทีท่ีลูกคาตองการ ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน

และระบบการทำงานของบริษัทมีความรวดเร็ว มีความเสถียรไมขัดของ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

วีรพงษ เฉลิมจิรรัตน (2539, หนา 14-15) คุณภาพการใหบริการ คือความสอดคลองกันของความ

ตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ หรือระดับของ ความสามารถในการใหบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทำใหลูกคา หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขา

ไดรับ และสอดคลองกับผลการวิจัยของนงคนุช ปญญาสุพัฒน และคณะ (2543: 92) ไดทำการศึกษา 
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เรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจตาง ๆ ของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มีระดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก ความสุภาพและความ

เต็มใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี การใหความชวยเหลือความเอาใจใส การใหบริการของเจาหนาท่ี

ความชัดเจนของขอมูล คำแนะนำในการใหบริการ ความเหมาะสมในการจัดการใหบริการของ

สำนักงานเจาหนาที่ใหเวลาในการบริการอยางเหมาะสม ขั้นตอน และระเบียบวิธีการในการขอรับ

บริการภาพรวมของการมารับบริการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ

สถานที่จอดรถ และระยะเวลาในการรอคอยการรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 

เนื่องมาจาก ทุกครั้งที่มาติดตอ สำเร็จตามวัตถุประสงคทุกครั้ง พนักงานมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ 

พนักงานมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ และพนักงานมีทักษะในงานที่ปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของมอรแกน และฮันท (Morgan & Hunt,1994) กลาววา ความเชื่อม่ันของผูบริโภคสามารถ ประเมิน

ไดจากความเชื่อมั่นของผูรับบริการ ซึ่งผู ใหบริการแตละองคการมีโอกาสไดรับความเชื่อมั่น จาก

ผูรับบริการแตกตางกัน และจะเกิดการประเมินไดเมื่อผูรับบริการ รับบริการเสร็จเรียบรอย       การ

บริการนั้นจะถูกเปรียบกับขอตกลงกอนการใชบริการที่ผูใหบริการกำหนดไว หากผูรับบริการบรรลุ 

วัตถุประสงค ความเชื่อม่ันจะเกิดข้ึน ความเชื่อม่ันมีความสำคัญอยางยิ่งในการระบุขอตกลง เพ่ือแสดง 

สัมพันธภาพระหวางลูกคาและองคกร ความเชื่อมั่นคือสภาพความเปนจริงเมื่อคนจำนวนหนึ่งเกิด 

ความเชื่อมั่น ในขณะที่ผูรับบริการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความ

ซ่ือสัตย (Integrity)โดยมีความสัมพันธใกลชิด และขนานกับกรอบแนวคิดท่ีศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและ 

จิตวิทยาและสอดคลองกับผลการวิจัยของกำพล แกวสมนึก (2552) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการของบริษัท พรีซิชั่น ทูลส เซอรวิส (ประเทศไทย) 

จำกัด ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการอยูใน ระดับ

มาก ไดแก ดานทรัพยากรในการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ ดานความ พรอมใน

การใหบริการ ดานความเชื่อมั่นในการใหบริการและดานการดูแลเอาใจใสลูกคา ซึ่ง ผลการวิจัยนี้

สอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของ ลูกคาที่มีตอ

คุณภาพการบริการ ไดแก ดานทรัพยากรในการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือในการ ใหบริการ ดาน

ความพรอมในการใหบริการ ดานความเชื่อมั่นในการใหบริการ และดานการดูแลเอา ใจใสลูกคาของ

บริษัทฯ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสั่งซื้อของลกูคา ไดแก ยอดการสั่งซื้อ สินคาโดยเฉลี่ยในแต

ละเดือน  ที่สั่งซื้อสินคากับบริษัทฯ และระยะเวลาในการติดตอธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ี ตั้งไว 
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2) ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจในงานของลูกคา

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวม ปจจัยคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในงานของลูกคาบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) อยู ในระดับปานกลาง                

(r = 0.760**) เนื่องมาจาก คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือ การใหความมั่นใจแกลูกคา 

การตอบสนองลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของPhillip Kotler (อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ, 2546) ไดกลาวไววาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาวาเปนความรูสึกของลูกคาวา          

พึงพอใจหรือไมพึงพอใจซึ่งเปนผลลัพธมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทำงานของ

ผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา ถาผลการทำ งานของผลิตภัณฑต่ำกวาความคาดหวังลูกคาก็จะ

ไมพึงพอใจ ถาผลการทำงานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ และถา

ผลการทำงานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมาก ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก

ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถจำแนกไดเปน 2 ความหมาย ในความหมายท่ี

เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (customer satisfaction) และความพึงพอใจ

ในงาน (job satisfaction) ของผูใหบริการดังนี้ 1) ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการตาม

แนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามของความพึงพอใจของผูรับบริการ เปน 2 นัย คือ ความหมาย ท่ียึด

สถานการณการซื้อเปนหลักใหความหมายวา“ความพึงพอใจเปนผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินสิ่ง

ที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง”มักพบในงานวิจัยการตลาดที่เนนแนวคิดทาง

พฤติกรรมศาสตรสำหรับความหมายที่ยึดประสบการณเกี ่ยวกับเครื ่องหมายการคาเปนหลักให

ความหมายวา “ความพึงพอใจเปนผลที ่เก ิดขึ ้นเนื ่องจากการประเมินภาพรวมทั ้งหมดของ

ประสบการณหลายๆอยางที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

“ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตรงกับ

ความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 2) ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ ตาม

แนวคิดของนักจิตวิทยาองคการความพึงพอใจในการทำงานจะมีผลตอความสำเร็จของเปาหมายสูงสุด

ของความสำเร็จในการดำเนินงานบริการขึ้นอยูกับกลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเพื่อให

ลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ไดรับจนติดใจ และกลับมาใชบริการเปนประจำ 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานถือเปนเรื่องสำคัญ เพราะความรูความเขาใจ

ในเรื่องนี้จะนำมาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางการตลาด เพื่อความกาวหนาและการเตบิโต

ของธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้งและสงผลใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ ้นจึงกลาวไดวา               

ความพึงพอใจมีความสำคัญตอ ผูใหบริการและผูรับบริการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมชาย 

สงวนกชกร (2549) ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของผูใชบริการในดานคุณภาพบริการของ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการมีระดับความ

คาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการแตกตางกัน โดยผูใชบริการมีระดับความคาดหวังในดาน

คุณภาพบริการอยูในระดับสูง ในขณะที่การรับรูคุณภาพการบริการในระดับปานกลางเทานั้น โดย
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ความตองการสวนบุคคล การสื่อสารปากตอปาก และการสื่อสารภายนอก สัมพันธกับระดับความ

คาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการในดานสิ่งที่มองเห็นในการบริการ ความเชื่อถือไดการตอบสนอง 

ความรูสึกมั่นใจและการเอาใจใส สวนประสบการณที่ผานมาสัมพันธกับ ระดับความคาดหวังใน

คุณภาพบริการดานสิ่งที่มองเห็นในการบริการ ความเชื่อถือไดการตอบสนอง ความรูสึกมั่นใจ และ

การเอาใจใส 

5.3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการจากบริษัท สหการประมูล 

จำกัด (มหาชน)  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 1) ดานความนาเชื่อถือ ควรเพ่ิมการกำหนดราคารถ ให

ชัดเจน การตรวจสภาพรถใหครบทุกคัน และควรเพิ่มขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ 2) ดานการ

ตอบสนองลูกคา  ควรจัดระเบียบในการเรียงรถเพื่อสะดวกในการหารถ  ระบุที่จอดรถใหชัดเจนมากข้ึน  

ปรับระบบกลองเนื่องจากระบบคางการเพลนกลองไมชัดเจน ควรจัดสงเอกสารใหรวดเร็วมากข้ึน               

3) ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ควรปรับระบบออนไลนในการประมูลใหมีความเสถียรของระบบ  

ควรใหคำตอบที่ชัดเจนกับลูกคามากขึ้น 4) ดานความพึงพอใจของลูกคา ควรใหขอมูลครบทุกไฟแนนซ 

ปรับระบบประมูลออนไลนใหเสถียร ควรมีพนักงานคอยชวยเหลือในจุดตางๆ และควรเพิ่มขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับตัวรถ 

5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาดานดานอื่นๆ ที่เกี ่ยวของเชน การพัฒนาการบริการ             

การสื่อสาร มาตราฐานของผลิตภัณฑ และอาจใชเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึก (In depth-Interview) 

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาการบริการมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการในภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ. 2563 ภายใต

วิกฤตการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)  

กรณีศึกษา ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

กลุมอตุสาหกรรมอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

อากาเนะ  สุขเกษม0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการในภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ. 2563 

ภายใตวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) กรณีศึกษาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลุมอุตสาหกรรม

อาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค  คือ 1)  เพ่ือศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการใน

ดานราคา ไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนายและดานการสงเสริม

การขาย ที ่มีผลตอความพรอมในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ของ

ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 2) เพ่ือศึกษาความแตกตางของการปรับตัวของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันภายใตวิกฤตการแพรระบาดของ          

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) โดยใช

แบบสอบถามสำรวจกลุมประชากรจำนวน 410 คน ศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ระดับ

ความพรอม ระดับการปรับตัว ความแตกตางของปจจัยการปรับตัวเม่ือขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการ

ท่ีแตกตางกัน ความแตกตางของปจจัยความพรอมเม่ือขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการท่ีแตกตางกัน 

ปจจัยความพรอมของผูประกอบการสงผลตอปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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 ผลการศึกษาพบวา ในวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง มีภาพรวมของการปรับตัวอยูใน

ระดับสูงทุกดาน โดยเฉพาะดาน ดานการสงเสริมการขาย และมีภาพรวมของความพรอมอยู ใน

ระดับสูงทุกดาน ไดแก ลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) และคุณสมบัติ

ผูประกอบการ  

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในภาพรวมของการปรับตัว ขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการ 

ที่แตกตางกัน จะมีระดับการปรับตัวแตกตางกันเมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปรับตัว               

เม่ือขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการแตกตางกัน จะมีระดับการปรับตัวในแตละดานแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ในภาพรวมของความพรอม ขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการ

ที่แตกตางกัน จะมีความพรอมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนขอยอย พบวา ทั้งลักษณะพาณิชย

อ ิ เล ็กทรอนิกส  (Electronic Commerce) และคุณสมบัต ิผ ู ประกอบการ เม ื ่อขนาดว ิสาหกิจของ

ผูประกอบการแตกตางกัน จะมีความพรอมในแตละสวนแตกตางกัน 

 

คำสำคัญ:  การปรับตัว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา   
 

อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมลำดับแรกที่ไดรับการสนับสนุนมาตั้งแตประเทศไทย 

เริ ่มประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ในป พ.ศ.2504 เนื่องจากเปน

อุตสาหกรรมท่ีใชเงินลงทุนนอยและใชวัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา สามารถนำเอา

ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของประเทศไปพัฒนาเพื่อประโยชนในทางอุตสาหกรรมไดมาก ทำใหงาย            

ตอการพัฒนาเพื่อการลงทุน นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารยังกอใหเกิดผลเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมการ

ผลิตอื่นๆ ที่เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก บรรจุภัณฑ เชน กระปอง และนำไปสูการจางงานและ

รายไดประชาชาติท่ีสูงข้ึน 

สำหรับประเทศไทยแลว อุตสาหกรรมอาหารถือเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการผลิต

เพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการสงออก เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานการผลิตทางการเกษตร

ที่มั่นคง ทำใหมีผลผลิตที่สามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปไดอยางหลากหลายและตอเนื่อง

เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจำนวนมาก มีมูลคาการลงทุนและมูลคาเพิ่มสูงที่สุด ทั้งมีการลงทุนดาน

การวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเม่ือเทียบกับสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ ในภาคการผลิตไทย มูลคารวมทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีมากกวา 5 ลานลานบาทในแตละป นอกจากนี้ยังมี

มูลคาเพิ่มกวารอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคอุตสาหกรรม และมี
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แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 อุตสาหกรรมอาหารมีมูลคาการสงออก 1.025 ลานลานบาท 

ซ่ึงทำใหประเทศไทยเปนผูสงออกรายใหญอันดับ 11 ของโลก 

ในชวงปท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ ๆ ใน 4 เรื่องท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร ไดแก ความตองการมาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบ

ยอนกลับ (Traceability) เพราะผูบริโภคมีความตองการอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพ ปลอดสารเคมี 

หรือแมแตความกังวลดานความสะอาดอ่ืน ๆ มากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของความตองการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพและผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อใหอาหารนั้นเหมาะสมกับความตองการของรางกายของแตละ

คน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทางของอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งโลกนั้นจะมีผลตอ

อุตสาหกรรมอาหารตลอดหวงโซการผลิต และทำใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม รวมท้ัง

ธุรกิจตอเนื่องที่จะเปลี่ยนไปสรางแรงกดดันตอการพัฒนาผลิตและรูปแบบของผลิตภัณฑอาหารใน

อนาคต รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำใหอุตสาหกรรมอาหารตองปรบักระบวนการในจัดสงใหถึงแกมือลูกคา แตก็ยังมี ความ

เชื่อวาความตองการของอาหารจะมีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป 

ในภาพรวม (Macro point of View) ของการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ในอนาคตนั้น ตองมองในประเด็นขางตนทั้ง 4 ประเด็นมาเปนเงื่อนไขภายนอกท่ีสำคญั และถอดออกมา

เปนกรอบยุทธศาสตรท่ีสำคัญ อันดับแรกคือ ความตองการมาตรฐานดานความปลอดภัย แนวทางของ

ยุทธศาสตรและแผนควรจะเนนความสามารถในการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

อาหารตลอดหวงโซอุปทาน โดยสามารถใหผูผลิตตลอดหวงโซสามารถตรวจสอบยอนกลับตลอด

เสนทางการผลิต (Traceability) ของผลิตภัณฑตัวเองไดตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ กิจกรรมท่ี 

ควรมี คือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ หองแลบที่ไดมาตรฐานสากล และความสามารถของ

ผูประกอบการที่เกาะเปนหวงโซในมาตรฐานเดียวกันไดหมดตลอดจนการถายทอดขอมูลขาวสาร

ระหวางกันอยางรวดเร็วผานระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือการผลิตท่ีเปนระบบ Mass Customized 

System ไดดีตามรูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 และมีความปลอดภัยในมาตรฐานท่ีตองการ ตอมาเปนการ

ตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม ปจจุบันสังคมมีการพัฒนาเปนเมืองมากขึ้น ครอบครัวเริ่มเปน

ครอบครัวเดี่ยวและความเรงรีบของการดำรงชีวิตประจำวันท่ีทำใหตองการอาหารสำเร็จรูปพรอมทาน

มากขึ้น นอกจากนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียลมีเดีย ตาง ๆ ทำใหผูบริโภค

สามารถเขาถึงความรู ขอมูล และงานการวิจัยพัฒนาตาง ๆ ไดงายและรวดเร็ว ทำใหมีความเขาใจใน

คุณคาของอาหารแตละอยางมากขึ้น มีความตระหนักถึงคุณภาพดานโภชนาการและสุขภาพของ

ตนเองมากกวาเดิม รวมท้ังอาหารปลอดภัย เชน อาหารประเภทออรแกนิก นอกจากนี้ ความตองการ

อาหารเสริม อาหารที่เหมาะสำหรับผูบริโภคที่ตองการสารอาหารพิเศษที่ตางกัน (Fortified Foods) 

อาหารไขมันหรือน้ำตาลต่ำ นอกจากนี้ อาหารที่ตองการมาตรฐานแบบพิเศษที่ตอบสนองความตองการ

สวนตัว เฉพาะกลุม อาทิ มาตรฐานฮาลาล อาหารออรแกนิก อาหารผูสูงอายุ ฯลฯ เชนเดียวกับรูปแบบ
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การจัดการธุรกิจแบบใหม เพราะนวัตกรรมใหม พฤติกรรมของผูบริโภค เงื่อนไขทางการคาระหวาง

ประเทศที่มีเรื ่องอื ่น ๆ มาเกี่ยวของ อาทิ แรงงาน ที่มาของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ฯลฯ 

มาตรฐานทางดานอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การตรวจสอบยอนกลับ ทำใหผูผลิตอาหารแปร

รูปขั้นสุดทายตองควบคุมกระบวนการผลิต ที่มา คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑทุกขั้นตอนตลอด          

หวงโซอุปทาน และทุกกิจกรรมที่เขามาเกี่ยวของในการไดมาซึ่งผลิตภัณฑดังกลาว เงื่อนไขเหลานี้           

ทำใหผูผลิตธุรกิจอาหารแปรรูปมักจะมีรูปแบบการรวมตัวในแนวตั้ง (Vertical Integration) เพื่อให

แนใจวาสามารถควบคุม กำกับคุณภาพ วิธีการผลิต ท่ีมาของวัตถุดิบ และอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานท่ีตลาด

กำหนดและสามารถตรวจยอนกลับได นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) ทำใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการอาหารสะดวก รวดเร็ว และมี

คุณคาของอาหารมากขึ้น ทำใหมีชองโอกาสการทำธุรกิจแบบใหม ๆ แตตองสรางสรรคกวาที่เปนมา

แบบเดิม ๆ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีบทบาทที่สำคัญตอระบบเศรษฐกิจและ

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศ

ไทย ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนภาคธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและ

มีความสำคัญในการกระตุนใหเกิดการลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงอัตราการเติบโตของ SMEs ในป 2561 

SMEs ไทยเติบโต 5.2% คิดเปนสัดสวน 42% ตอ GDP รวมทั้งประเทศ นับเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของ 

GDP SME โดยมีมูลคา 1.85 ลานลานบาท และทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังกอใหเกิด

การจางงานสูงสุดคือ 78% หรือคิดเปนจำนวน 12.1 ลานคน จากการจางแรงงานทั้งประเทศ ธุรกิจ 

SME ประเภทธุรกิจคาปลีก คาสงและการซอมแซม ขยายตัวสูงขึ ้น 7.5% สวนธุรกิจประเภท

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว 3.4% (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, 2018) 

ปจจุบัน ในยุคสังคมดิจิตอล พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป การทำกิจกรรมหรือ

ธุรกรรมตาง ๆ ทำไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นผานระบบอินเทอรเน็ต ธุรกิจขนาดใหญหลายแหง 

กาวเขาสูออนไลน ไมวา การชำระคาสินคาและบริการตาง ๆ การใชสื่อสังคมออนไลน การซื้อขาย

สินคาออนไลน ดูจะเปนเรื่องปกติไปแลวในปจจุบัน แตผูประกอบการ SMEs ในกลุมธุรกิจดานอาหาร

ยังคงตองพัฒนา และเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหไดมากท่ีสุด  

ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) กำลังเติบโตอยางตอเนื่องจากป 

2015 ถึงป 2025 ในระยะเวลา 10 ป ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ของ

กลุมประเทศในอาเซียนกำลังเปนที่จับตามอง เพราะมีอัตราแนวโนมการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

รวมถึงในประเทศไทย มีรายงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) ถึงมูลคาของ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ของประเทศไทยในป 2561 วามีมูลคามากกวา 3 

พันลานบาท (ETDA, 2018) 
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คำถามนำงานวิจัย 

1) ปจจัยใดที่มีผลตอความพรอมในการใชเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) ของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ? 

2) ปจจัยที่ใดที่ผู ประกอบการใชในการปรับตัวขององคการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ภายใตวิกฤตการแพรระบาดของ COVID-19 ดวยเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) ? 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการในดานราคา ดานชองทางการจำหนาย ดาน

ผลิตภัณฑ และดานประชาสัมพันธ ท่ีมีผลตอความพรอมในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) ของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

2) เพื่อศึกษาความแตกตางของการปรับตัวของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันภายใตวิกฤตการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพื่อนำมาขยายผลและตอยอดการศึกษาปจจัยในการกระตุนใหผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมดานอาหารมีความพรอมในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) มากข้ึน 

2) ประโยชนเชิงบริหาร เพ่ือนำผลการศึกษามาเปนแนวทางใหภาครัฐหรือเอกชน สามารถ

นำไปใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกระตุนใหเกิดการปรับตัวในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) ของผูประกอบการอุตสาหกรรมดานอาหาร 

ขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบเขตดานเนื้อหาการศึกษาเนื้อหาการวิจัย จะดำเนินการศึกษาการยอมรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ของผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุม

อุตสาหกรรมดานอาหาร 

2) ขอบเขตดานประชากรศาสตรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรปราการ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แบบจำลองการยอมร ับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) (Davis, 

1989) ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีการตอบสนองอยางมีเหตุผล (Theory of reasoned action: TRA) 

ของ Fishbein & Ajzen (1975) มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางทัศนคติ (Attitudes) 

ความเชื่อ (Beliefs) และความตั้งใจทำ (Intention) ซึ่งผลของความตั้งใจทำกอใหเกิดการกระทำ          

นั้น ๆ ขึ้น โดยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชงานและระยะเวลาของการใชงาน หรือ          

การยอมรับเทคโนโลยี ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย ดังนี้ (Davis, 1989) 1) การรับรูถึงประโยชนที ่ไดรับ 

(Perceived Usefulness) คือระดับความเชื่อ ของบุคคล ตอการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ วาจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานได 2) การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) คือ

ระดับความเชื่อวาไมตองการความพยายามในการใชงาน หรือการใชงานงาย  โดยตัวแปรภายนอก 

(External Variables) เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา หรืออาชีพ เปนตน มีอิทธิพลตอการรับรูถึง

ประโยชนท่ีจะไดรบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน 

2.2 แนวคิดดานเทคโนโลยี องคกร และสภาพแวดลอม เปนแนวคิดของ Tornatzky และ 

Fleisher ที่กลาวถึงอิทธิพลในบริบทตาง ๆที่มีตอกระบวนการยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชงาน 

ซึ ่งมีองคประกอบหลักที ่สำคัญ 3 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดานเทคโนโลยี (Technology)                 

2) องคประกอบดานองคกร (Organization) และ 3) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจ ัยเร ื ่อง Factors influencing electronic commerce adoption in developing 

countries : The case of Tanzania (W.H. Makame, J. Kang* and S. Park, 2014) นำเสนอทฤษฎี

ของการวางแผน พฤติกรรม (TPB) (Ajzen, 1991) แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis 

1989) และการแพรกระจายนวัตกรรม ทฤษฎี (DoI) (Rogers, 1995) วามีอิทธิพลตอการยอมรับ              

อีคอมเมิรซในแทนซาเนีย 

ในการศึกษางานวิจัยตางประเทศ หลายฉบับ พบวางานวิจัยที่ใชแบบจำจองการยอมรับ

เทคโนโลย ี(TAM) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) 

ในกลุมอุตสาหกรรม (Cloete, 2002; Grandon and Pearson, 2004; Khalifa and Davison, 2006; 

Parker and Castlema, 2009) เนนไปในเรื่องการรับรูประโยชนและรับรูการใชงานงายของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ E-Commerce 

Hamed Taherdoost (2017) กลาววา โดยทั่วไปการยอมรับหมายถึง “การเปนปฏิปกษตอ

คำปฏิเสธและหมายถึงการตัดสินใจในเชิงบวกที่จะใชนวัตกรรม" โดยนำกรอบแนวคิด ทฤษฎีและ

แบบจำลองตาง ๆ  มาพัฒนาข้ึนเปนแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ ของผูใช เชน Technology 

Acceptance Model ,Theory of Planned Behavior, Diffusion of Innovation theory ,Theory of 
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Reasoned Action , Model of PC Utilization , Motivational Model ,Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology and Social Cognitive Theory (Hamed Taherdoost, 2017. 

A review of technology acceptance and adoption models and theories) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีนำแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) มาใชในการศึกษาเก่ียวกับ

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ใน SMEs นั้น พบวา               

มี 2 ปจจัยสำคัญที่มีการนำมาใชในงานวิจัยหลายฉบับ ไดแก การรับรูอรรถประโยชน (Perceived 

Usefulness) ที่สงผลโดยตรงตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) และ

ปจจัยการรับรูการใชงานงาย (Perceived Ease of Use) ท่ีสงผลท้ังทางตรงและสงผลทางออมตอการ

ยอมรับอีคอมเมิรซโดยผานปจจัยการรับรูอรรถประโยชนอีกข้ันหนึ่งกอน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการในภาวะเศรษฐกิจชวงป พ.ศ. 2563 

ภายใตวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) กรณีศึกษาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลุมอุตสาหกรรม

อาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั ้นตอนการศึกษา

ดังตอไปนี้ 

1 กรอบแนวคิด  

2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Populations) ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ดานอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 410 ราย ซ่ึง

รวบรวมจากฐานขอมูลของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การกำหนดขนาดตัวอยางและการเลือกขนาดตัวอยาง ใชวิธีการกำหนดขนาดตัวอยางดวย

สูตรการกำหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane และใชวิธีการเลือกตัวอยางในการวิจัยแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ผูประกอบอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ

ขนาดยอม (Small and Medium Food Industry) แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model: TAM) กรอบแนวคิดเทคโนโลยี องคกร และสภาพแวดลอม (Technology-

Organization-Environment Framework : TOE) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 

3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 

ใชแบบสอบถามปจจัยการปรับตัวขององคการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส   (Electronic Commerce) กรณีศึกษาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใน

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (food industry) ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ  

  ตอนท่ี 2 ขอมูลปจจัยในการปรับตัวของผูประกอบการ 4 ดาน ไดแก ดานสินคาและบริการ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการขาย 

  ตอนท่ี 3 ปจจัยดานความพรอมของผูประกอบการเกี่ยวกับการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    

(Electronic Commerce) 2 ปจจัย ไดแก ลักษณะของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Commerce) และคุณสมบัติของผูประกอบการ 

  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับการปรับตัวของผูประกอบการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

โดยใชการพรรณนา 

  ซึ่งลักษณะคำถามที่ใชในการทดสอบครั้งนี้เปนลักษณะการประเมินคา (Rating Scale) มี

ท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

   ปรับตัวมากท่ีสุด/เห็นดวยมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 คะแนน 

  ปรับตัวมาก/เห็นดวยมาก    มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  ปรับตัวปานกลาง/เห็นดวยปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  ปรับตัวนอย/เห็นดวยนอย    มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  ปรับตัวนอยท่ีสุด/เห็นดวยนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 

4. ผลการศึกษา 
 

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีสำรวจจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 410 คน และไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 

440 ฉบับ ซึ่งจากการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับ พบวามีความ

สมบูรณทั้งหมด และผูวิจัยไดนำขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด ทำการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
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สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the Social Science) และทำการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติในการนำเสนอผลการวิเคราะห ซ่ึงสามารถนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูประกอบการ 

จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

410 ราย โดยแบงเปนเพศชาย 208 คน คิดเปนรอยละ 50.7 เพศหญิง 195 คน คิดเปนรอยละ 47.6 

และเพศอ่ืนๆ 7 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

410 คน โดยผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด สวนใหญมีอายุระหวาง 30 ถึง 39 ป จำนวน 146 คน คิดเปน

รอยละ 35.6 รองลงมาอันดับท่ี 2 คืออายุระหวาง 40 ถึง 49 ป จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 28.8 

ในอันดับท่ี 3 คือ อายุระหวาง 20 ถึง 29 ป จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.1 สวนผู ตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุ 50 ถึง 59 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป มีจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และ

จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลำดับ 

จำนวนและรอยละของผ ู ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามระดับการศึกษา ผู ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ ้น 410 ราย โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 210 คน คิดเปนรอยละ 51.2 อันดับรองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จำนวน 84 คน คิดเปน

รอยละ 20.5 สวนในระดับอนุปริญญา หรือปวส. จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ระดับมัธยม

ปลาย หรือปวช. จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนมีจำนวนเทากันท่ี 17 คน คิดเปนรอยละ 4.1 และผูตอบ

แบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 อันดับสุดทายคือ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดเขาโรงเรียน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.2 

จำนวนและรอยละของผู ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามลักษณะวิสาหกิจ ผู ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 410 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนผูประกอบการที่ประกอบกิจการ

คาสง คาปลีกหรือใหบริการ จำนวน 234 คน คิดเปนรอยละ 57.1 และผูตอบแบบสอบถามที่เปน

ผูประกอบการท่ีประกอบกิจการผลิตสินคา จำนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 42.9 

จำนวนและรอยละของผู ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามขนาดของวิสาหกิจผู ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 410 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูประกอบการในวิสาหกิจขนาด

ยอม จำนวน 317 คน คิดเปนรอยละ 77.3 และผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 93 คน 

คิดเปนรอยละ 22.7 

2. ผลการวิเคราะหระดับความพรอม และระดับการปรับตัวของผูประกอบการ 

  ในการแปลผลคะแนนเพื่อวิเคราะหขอมูล จะแปลความหมายโดยใชหลักเกณฑหาคาเฉลี่ย

ของคะแนนรวมจากคำถามทุกขอ และแบงระดับคะแนนเฉลี่ยเปน 3 ระดับ ตามความกวางของ    

อันตรภาคชั้น ดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความพรอมของผูประกอบการ และการ

ปรับตัวของผูประกอบการ ที่ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมอาหาร             

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (n = 410) 

  ผูประกอบการมีการปรับตัวภาพรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.94 โดยเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา คาเฉลี่ยการปรับตัวของผูประกอบการดานการสงเสริมการขายมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 รองลงมาเปนคาเฉลี่ยการปรับตัวดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสินคา              

และบริการ โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.95 และ 3.93 ตามลำดับ ในขณะท่ีดานราคา มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.74  

  ในขณะเดียวกัน ความพรอมของผูประกอบการในภาพรวมก็อยูในระดับสูง คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.10 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยความพรอมของผูประกอบการเรื ่องลักษณะ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ซ่ึงประกอบไปดวย การรับรูประโยชนเชิงไดเปรียบ 

การเลือกใชรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)  และรูปแบบการชำระเงิน            

อยู ในระดับสูง คาเฉลี ่ยอยู ท่ี 4.19 สวนคาเฉลี ่ยความพรอมของผู ประกอบการเรื ่องคุณสมบัติ

ผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวยความพรอมของผูประกอบการ ความสามารถดานการตลาดออนไลน 

และคุณภาพของอาหาร อยูในระดับสูงเชนเดียวกัน โดยท่ีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.03 

3. ผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยการปรับตัวเม่ือขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการ

ท่ีแตกตางกัน 

จากสมมติฐานท่ี 1 ขนาดวิสาหกิจของผู ประกอบการที ่ตางกัน จะมีการปรับตัวตางกัน

แสดงผลการเปรียบเทียบการปรับตัวของผูประกอบการ จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ โดยใช Independent 

Samples Test พบวาระดับการปรับตัวของผูประกอบการ จำแนกตามวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ในวิสาหกิจขนาดยอม พบวา ภาพรวมของการปรับตัวอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.83 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับสูงทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน             

การสงเสริมการขาย คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานราคา คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60  

ในวิสาหกิจขนาดกลาง พบวา ภาพรวมของการปรับตัวอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.31 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับสูงทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

การสงเสริมการขาย คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.48 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานราคา คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.21 

   

กำหนดใหเปนระดับสูง 

กำหนดใหเปนระดับปานกลาง 

กำหนดใหเปนระดับต่ำ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดวยคาสถิติ t-test พบวา ในภาพรวมของการปรับตัว ขนาด

วิสาหกิจของผูประกอบการท่ีแตกตางกัน จะมีระดับการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปรับตัวท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานสินคาและบริการ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนายและดานการสงเสริมการขาย เมื ่อขนาดวิสาหกิจของ

ผูประกอบการแตกตางกัน จะมีระดับการปรับตัวในแตละดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

4. ผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความพรอมเม่ือขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการ

ท่ีแตกตางกัน 

  จากสมมติฐานท่ี 2 ขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการที่ตางกัน จะมีความพรอมแตกตางกัน 

แสดงผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบการ จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ โดยใช Independent 

Samples Test พบวาความพรอมของผูประกอบการ จำแนกตามวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ในวิสาหกิจขนาดยอม พบวา ภาพรวมของความพรอมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.01 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับสูงท้ังสองสวน โดยสวนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10 สวนคุณสมบัติผูประกอบการ มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.93  

ในวิสาหกิจขนาดกลาง พบวา ภาพรวมของการปรับตัวอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.31 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับสูงทั้งสองสวน โดยสวนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) คาเฉลี ่ยอยู  ท่ี 4.49 สวนคุณสมบัติ

ผูประกอบการ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดวยคาสถิติ t-test พบวา ในภาพรวมของความพรอม ขนาด

วิสาหกิจของผูประกอบการท่ีแตกตางกัน จะมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และเมื ่อพิจารณาเปนขอยอย พบวา ทั ้งล ักษณะพาณิชยอิเล ็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) และคุณสมบัติผูประกอบการ เมื่อขนาดวิสาหกิจของผูประกอบการแตกตางกัน จะมี

ความพรอมในแตละสวน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. ผลการวิเคราะหปจจัยความพรอมของผู ประกอบการสงผลตอปจจัยการปรับตัวของ

ผูประกอบการ 

  จากการศึกษาปจจัยความพรอมของผูประกอบการสงผลตอปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ 

คาสถิติท่ีนำมาใชในการวิเคราะหคือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร และวิเคราะหคาการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) เพ่ือทำนายปรากฏการณระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ และ

ตัวแปรตาม คือ การปรับตัวของผูประกอบการ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยความพรอม

ของผูประกอบการและปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ (n = 410) 
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 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยความพรอมของผูประกอบการโดยรวม และปจจัย

การปรับตัวของผูประกอบการ ในดานสินคาและบริการ (r = .579) ดานราคา (r = .610) ดานชองทาง

การจัดจำหนาย (r = .621) และดานการสงเสริมการขาย (r = .810) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยความพรอมของผูประกอบการโดยรวม และปจจัยการ

ปรับตัวของผูประกอบการโดยรวม (r = .739) อยูในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปไดวา ปจจัยความพรอมของผูประกอบการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยการปรับตัวของ

ผูประกอบการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื ่อพิจารณาปจจัยความพรอมของผู ประกอบการเปนรายดาน พบวาดานที ่หนึ ่ง คือ                 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) และ

ปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ ในดานสินคาและบริการ (r = .535) ดานราคา (r = .550) ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย (r = .571) และดานการสงเสริมการขาย (r = .758) มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) และปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ ในภาพรวม             

(r = .680) อยูในระดับสูง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวา ลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) และปจจัยการปรับตัวของผูประกอบการ มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

5. สรุปผล 
 

ปจจัยความพรอมของผูประกอบการโดยรวมและขนาดวิสาหกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกตอการ

ปรับตัวของผูประกอบการ กลาวคือ ยิ่งผูประกอบการวิสาหกิจมีความพรอมและขนาดใหญเทาใด                

ยิ ่งมีการปรับตัวมากขึ ้น ในขณะที ่อายุของผู ประกอบการมีอิทธิพลเชิงลบตอการปรับตัวของ

ผูประกอบการ กลาวคือ ยิ่งอายุของผูประกอบการมีอายุนอยเทาใดยิ่งมีการปรับตัวของผูประกอบการ

มากขึ้นเทานั้น โดยเมื่อปจจัยความพรอมของผูประกอบการโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหการปรับตัว

ของผูประกอบการเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เมื่อขนาดของวิสาหกิจใหญขึ้น จะสงผลใหการปรับตัวของ

ผู ประกอบการเพิ ่มขึ ้น ในขณะที ่อายุของผู ประกอบการเพิ ่มขึ ้น จะสงผลใหการปรับตัวของ

ผู ประกอบการลดลง และยังพบวาล ักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) 

คุณสมบัติของผูประกอบการและขนาดวิสาหกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกตอการปรับตัวของผูประกอบการ 

ในขณะที่อายุของผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงลบตอการปรับตัวของผูประกอบการ โดยเมื่อลักษณะ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) มีระดับสูงขึ้น จะสงผลใหการปรับตัวของผูประกอบการ

เพิ่มขึ้น และเมื่อคุณสมบัติผูประกอบการเพิ่มขึ้น จะสงผลใหการปรับตัวของผูประกอบการเพิ่มข้ึน 

นอกจากนั้น เม่ือขนาดของวิสาหกิจใหญข้ึน จะสงผลใหการปรับตัวของผูประกอบการเพ่ิมข้ึน ในขณะ

ท่ีอายุของผูประกอบการเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหการปรับตัวของผูประกอบการลดลง 
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ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะเชิงบริหารและนโยบาย : ภาครัฐควรมีการผลักดันใหรัฐวิสาหกิจขนาดยอม

มีการเตรียมพรอมยอมรับการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) โดยการออก

นโยบายการสนับสนุนผูประกอบการในเรื่องการเรียนรูการใชเครื่องมือทางการตลาดออนไลนเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายและทำใหสินคาเปนที่รูจัก อีกทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนควรสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ

เทคโนโลย ีหรือสัญญาณอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมแกผูประกอบการ 

2) ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ : การวิจัยครั้งนี้เปนการมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพรอมใน

การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

และศึกษาปจจัยท่ีใชในการปรับตัวขององคการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันภายใตวิกฤตการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ซ่ึง

สะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของการกระตุนเศรษฐกิจดวยการยอมรับการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) ในองคการอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสงออกระดับตนๆ 

ของประเทศไทย ดังนั้น การกระตุนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมทองถ่ิน เปนตน สามารถใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) เพื่อสรางสเถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และผลักดันใหไปสูระดับสากลได

อีกดวย ทำใหผูประกอบการไดมีชองทางที่หลากหลายไดแสดงประสิทธิภาพของแตละอุตสาหกรรม 

อันจะเปนผลประโยชนตอการกระตุนเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตและภาวะปกติไดตลอดจนเปน

แนวทางท่ีจะสรางความม่ันคงและเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจไดอีกดวย 

3) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป : ควรมีการศึกษาเรื่องนี้ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญๆ 

ภายในประเทศ หรือ ศึกษาปจจัยการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ใน

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและกระตุนเศรษฐกิจในภาวะตางๆ และ

ควรมีการถอดบทเรียนจากการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) จากวิกฤตการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเปนบทเรียนในการรับมือภาวะทางเศรษฐกิจ

ของผูประกอบการ 
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พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชน 

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

 

เขมณัฏฐ  สรรคศิริกุล0

* 
  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” วัตถุประสงคของการวิจัย 

คือ 1.เพื่อศึกษาผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 2.เพ่ือ

ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยูตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กอน

และหลังของการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และ 3.เสนอแนวทางลดผลกระทบ

จากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชการเก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม

ใหกับประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลตำบลแสนสุข เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการปรับตัวใน

ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานพฤติกรรม (สุขภาพ,การดำรงชีวิต) 

และดานการประกอบอาชีพ โดยไดมีการนำขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหผานโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS  

ผลการศึกษาพบวา ขอคนพบขอที่ 1 ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลการสำรวจการปรับตัวของ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดานดานการรับรูปญหา

การแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยูใน

ระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 3.28) ดานดานพฤติกรรม (สุขภาพ,การดำรงชีวิต) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมี 

การปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) และดานการประกอบอาชีพ พบวา โดยภาพรวมประชาชนมี            

การปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96 )  
 

* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 
 

ความสำคัญของปญหา 

เมื ่อชวงปลายป 2562 ตลอดจนถึงปจจุบันทั่วโลกไดพบกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัส            

โคโรนา-2019 พบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีนหรือตลาดขายอาหาร

ทะเลสด South China Seaboard  เมืองอูฮั ่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน จากนั้นการแพรระบาด

กระจายไปในหลายพื้นที่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 ทำใหผูปวยมีอาการปอด

อักเสบรุนแรงจนถึงแกชีวิตได โดยที่เชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานการ ไอ จาม 

หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวย องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดท่ัว               

ในวันที ่ 11 มีนาคม 2563 โดยที ่การแพรกระจายเปนไปอยางรวดเร็วทำใหการระบาดเพิ ่มข้ึน             

อยางรวดในหลายๆ ประเทศ สงผลทำใหหลายประเทศเกิดผลกระทบอยางรุนแรงทำใหมีผูเสียชีวิต

จำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื ่อยๆ ทำใหประชาชนในหลายประเทศตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม            

การดำเนินชีวิต เพ่ือเปนการปองกันตนเอง นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของแตละประเทศ 

เพราะแตละประเทศตองทำการล็อกดาวนปดการเดินทางขามประเทศเพ่ือท่ีจะยับยั้งการแพรกระจาย

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19  

 การแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแตวันท่ี 

13 มกราคม พ.ศ. 2563 พบผูปวยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศ

พบผูปวยตลอดเดือนมกราคม ซึ่งเปนผูที่เดินทางมาจากประเทศจีน การแพรเชื้อทองถิ่นที่มีรายงาน

รายแรกมีการยืนยัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม จำนวนผูปวยยังมีนอยตลอดเดือนกุมภาพันธ โดยมีผูปวย

ยืนยัน 40 ราย เมื่อสิ้นเดือน แตจำนวนผูปวยเพิ่มขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุ

จากกลุมการแพรเชื้อหลายกลุมกลุมที่ 1 สถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครวันที่ 12 มี.ค. 2563 เปน

จุดเริ่มตนของการระบาดภายในประเทศ หลังจากมีรายงานวาพบผูติดเชื้อรายใหมท่ีไปพบปะสังสรรค

กันที่สถานบันเทิงยานทองหลอ กรุงเทพมหานคร กลุมที่ 2 สนามมวยลุมพินี ราชดำเนิน ออมนอย 

นายแมทธิว ดีน นักแสดงซ่ึงเขารวมงานแขงขันชกมวยไดรับผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 ในวันท่ี 14 มี.ค. 

2563 และจากนั้นในวันถัดมาก็พบผู ติดเชื ้อจากสนามมวยเวทีลุมพินีทั ้งหมด 9 คน และเพิ ่มข้ึน          

อยางตอเนื่องในหลายพื้นที่ เนื่องจากผูเขาชมและผูเขาแขงขันมาจากหลายจังหวัด กลุมที่ 3 ไปรวม

ชุมนุมศาสนาท่ีมาเลเซีย วันท่ี 14 มี.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร พบวามี

ผูติดเชื้อโควิด-19 เขารวมงานชุมนุมดังกลาว ตอมาในวันที่ 16 มี.ค. พบผูติดเชื้อหลังจากไปรวมงาน

ชุมนุมนี้จำนวน 2 คน ที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส  จากนั้นยังมีรายงานผูติดเชื้อจากงานชุมนุมทาง

ศาสนาฯ นี้อยางตอเนื่อง วันที่ 27 มี.ค. 2563 ผูติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 360  ซึ่งเปนชายไทย อายุ 

50 ป จากจังหวัดนราธิวาสและไปชุมนุมทางศาสนาท่ีมาเลเซีย ไดเสียชีวิตลงท่ีโรงพยาบาลสุไหงโกลก 

จังหวัดนราธิวาส ขอมูลผูติดเชื ้อโควิด-19 ในไทยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มียอดจำนวนผูติดเชื้อ   
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1,245 คน กลุมสนามมวย 164 คน กลุมสถานบันเทิง 80 คนและกลุมชุมนุมทางศาสนาที่มาเลเซีย              

31 คน ผูเดินทางจากตางประเทศ 131 คน กลุมเสี่ยงอื่นๆ เชน อาชีพเสี่ยง ทำงานในสถานที่แออัด 

เปนตน จำนวน 81 คน บุคลากรทางการแพทย 11 คน (ขอมูลจาก องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย, https://news.thaipbs.or.th/content/290347) ผลกระทบจาก

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 สงผลใหประชาชนในประเทศไทย 

มีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการใชชีว ิตประจำวัน เชน การเวนระยะหาง การใสแมส เปนตน 

นอกจากนี้ยังสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ  ดานเศรษฐกิจมหภาค มาตรการล็อกดาวนที่เขมขน

สงผลขางเคียงตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ลาสุด ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมินวา

เศรษฐกิจไทยป 2563 จะหดตัวที่รอยละ 5.3 โดยยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากกวานี้ 

เพราะหากพิจารณาปจจัยกำหนดทิศทางการฟนตัวตามท่ีกลาวไวกอนหนา พบวา ไทยถือเปนประเทศ

ที่มีระดับการพึ่งพาเศรษฐกิจตางประเทศสูง มูลคาความเสียหายในครั้งนี้จึงสูง โดยขอมูลลาสุด ณ 

เมษายน 2563 พบวา ภาคสงออกซึ่งมีขนาดใหญคิดเปนรอยละ 60 ของ GDP หดตัวสูงรอยละ 16 

ขณะที่ภาคทองเที่ยวซึ่งมีขนาดรอยละ 17 ของ GDP หดตัวรอยละ 100 นอกจากนี้  ปจจัยพื้นฐาน

ทางโครงสรางเศรษฐกิจไทยกอนเกิดวิกฤติโควิด 19 ก็มีความเปราะบางอยูแลว ทั้งจากการลงทุนใน

ประเทศที่อยูในระดับต่ำยาวนาน ธุรกิจ SMEs และแรงงานสวนใหญไมสามารถแขงขันได และมี

ปญหาหนี้ครัวเรือนสูง (ธนาคารแหงประเทศไทย, https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/ 

256303_CoverStory.aspx)  

 จังหวัดชลบุรีถือเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งในภาคตะวันออก มีแหลงทองเที่ยวท่ี

สำคัญหลายแหง นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังเปนเมืองอุตสาหกรรมอีกดวย ทำใหจังหวัดชลบุรีมี               

ผูคนเขามาอาศัยอยูในจังหวัดชลบุรีจำนวนมาก ทั้งประชาชนที่มีภูมิลำเนาเดิมอยูที่จังหวัดชลบุรีหรือ

จะเปนคนตางถิ่นที่เขามาอาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี แตพอมีระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ในจังหวัดชลบุรี ทำใหประชาชนตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายๆ ดาน ทำใหดิฉันสนใจที่จะ

ศึกษาเรื่องการปรับตัวของประชาชนวาเปนอยางไร 

 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงทำใหผูทำวิจัยตัดสินใจเรื่องนี้เพ่ืออยากทราบพฤติกรรมการปรับตัวของ

ประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) อีกท้ังมีขอเสนอแนะรวมถึงแนวทางในการแกไขปญหาอยาง เพ่ือนำขอมูลจากการศึกษา

ไปปรับใชใหเกิดประโยชนแกประชาชน 
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1.1  วัตถุประสงค 

1.1.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)  

1.1.2 เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยูตำบลแสนสุข 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กอนและหลังของการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

1.1.3 เสนอแนวทางลดผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 ผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-

19) มีอะไรบาง 

1.2.2 พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนที่อาศัยอยูตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับใด 

1.2.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีขอเสนอแนะ แนว

ทางการลดลกระทบการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อยางไร 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

  การวิจัยเรื ่อง พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มศึกษาขอมูลตั้งแตวันท่ี 

1 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  วิจัยดังกลาวจะศึกษาในพ้ืนเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ขอบเขตดานประชากร 

  จะศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 คาดวาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาล

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงของการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จะเปนประโยชนใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน 

1.4.2 คาดวาเจาหนาที่สาธารณะสุขจะรับรูพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชน

วามีปญหาดานไหนบางและเรงทำการแกไขเพ่ือใหการปรับตัวของประชาชนเปนไปอยางราบรื่น 
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1.4.3 คาดวาหลังจากการปรับตัวหลังจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-19) เปนอยางไรในระดับบุคคลและองคกร 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 

ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู ศึกษาไดทำการทบทวนแนวคิด    

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว 

2.2  แนวคิดเก่ียวพฤติกรรม 

2.3  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2.4  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว 

ความหมายของการปรับตัว 

 การปรับตัวเปนกิจกรรมสำคัญของชีวิต ซึ่งการปรับตัวของแตละบุคคลจะมีลักษณะอยางไร

นั้นยอมข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้น สภาพแวดลอม และสถานการณท่ีบุคคลกำลังเผชิญอยู การ

ดำเนินชีวิตของคนเรายอมมีอุปสรรคมาขัดขวาง ทำใหเกิดความเครงเครียดขึ้นจำตองพยายามที่จะ

ปลดปลอยความเครียดนั้นไป เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่สมดุลแหงชีวิตดวยเหตุนี้จึงทำใหบุคคลเกิด

การปรับความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ (นิเทศก, 2543) 

 การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่จะปรับสภาพที่เกิดขึ้นแกตนเอง              

ไมวาจะเปนปญหาดานอารมณ ปญหาดานสังคม ปญหาดานสังคม ปญหาดานสังคม ปญหาดาน

บุคลิกภาพและปญหาดานความตองการ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเปนสภาพการณที่บุคคล

นั้นสามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้นๆ  

 การปรับตัว หมายถึง กระบวนการปรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเกิดความ

สอดคลองกลมกลืนเขากับสภาพแวดลอมและความตองการของตนเอง เพื่อใหสามารถดำรงชีวิต                 

อยูไดในสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยูอยางมีความสุข 

 สรุปไดวา การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่คนเราพยายามปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเองและผูอื ่นหรือการแกปญหา ใหตนเองเปนที่ยอมรับของสังคมที่อาศัยอยู และ

สามารถดำเนินชีวิตอยูในสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข โดยปราศจากความคับของใจ 
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 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการปรับตัว 

 Rathus (1995) ไดรวบรวมทัศนะของนักจิตวิทยาตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที ่ไดอธิบาย

เก่ียวกับการปรับตัว ไวดังนี้ 

1) Psychodynamic Theory ไดใหทัศนะการปรับตัววา หมายถึง การที่เราสามารถปรับ

ระดับความตองการตามธรรมชาติใหอยูในขีดที่ตอบสนองความพอใจของตนเองไดในระดับหนึ่ง               

โดยว ิธ ีการตอบสนองความตองการนั ้นเป นว ิธ ีท ี ่ส ังคมและตนเองยอมร ับได ด วย (Defense 

Machanism) 

2) Trait Theory กลาววา Trait คือ ตัวกำหนดใหพฤติกรรมของบุคคลมีลักษณะ คงที่เปน

เวลานาน เปลี่ยนแปลงไดยาก ความสำคัญของ Trait Theory อยูที่การอธิบายและวัดผล Trait ของ

บุคคลโดยใหความสำคัญของที่มาหรือสาเหตุของการมีลักษณะ Trait เชนนั้นนอย ทฤษฎีนี้ใหทัศนะ

ตอการปรับตัววาการปรับตัวเปนความสอดคลองกันหรือเหมาะสมกันระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม 

(Person-Environment Fit) 

3) Learning Theory ได ให ท ัศนะธรรมชาติของมนุษย และการปรับตัวตามแนวคิด 

Behaviorism และ Social Learning Theory โดย Behaviorism ไดกลาวถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอม

ตอมนุษย พฤติกรรมมนุษย คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา สวน Social Learning Theory ใหความสำคัญ

กับการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ เพื่อที่จะเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ ทฤษฎีนี้ไดให

ทัศนะของการปรับตัววาเกิดจากการมีตัวแบบที่สมบูรณเพื่อเลียนแบบ เพื่อที่จะเรียนรูวิธีการตางๆ 

อันนำไปสูการบรรลุสงเสริมแรงที่มุงไว หรือหมายถึง ความสามารถในการกำหนดพฤติกรรมของ

ตนเองเพื่อใหบรรลุผลที่ตองการไดขณะที่ Behaviorism ใหทัศนะของการปรับตัววาหมายถึง การท่ี

บุคคลมีความคาดหวังที่ถูกตองแมนยำเกี่ยวกับเทคนิค และทักษะทางสังคมที่จำเปนเพื่อบรรลุสง

เสริมแรงท่ีตองการ 

4) Phenomenological Theory ทฤษฎีนี้ใหความสนใจทัศนะของบุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอม

และตนเองนั้น อาจจะทำใหเพิ่มหรือลดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) และมีผลตอ

การแสดงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังไดใหความสำคัญกับมนุษยวามีศักยภาพ มีความสามารถท่ีจะตระหนัก

รูตนเองและตัดสินใจเลือกไดอยางอิสระ จากความหมายนี้ การปรับตัวที่ดีจึงเกิดขึ้นได เมื่อบุคคล

สามารถยอมรับตนเองจากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น และเมื่อมีความมุงมั่นที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ

ตนเอง เพ่ือแสดงความสามารถหรือความถนัดท่ีเปนลักษณะเฉพาะของตนเองออกมา 
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ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Sister Callista Roy’s Adaptation Theory or Roy’s Adaptation 

Model, RAM) 

 มโนทัศนหลักทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Meta paradigm of concept Roy’s Adaptation 

Model) 

 มโนทัศนหลักของทฤษฎีการปรับตัวของรอย ประกอบดวย 4 มโนทัศน ไดแก บุคคล 

สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดในลำดับตอไป 

1. บุคคล (person) 

 บุคคล หมายถึง ชีวะ-จิต-สังคม ที ่มีปฏิสัมพันธกับสิ ่งแวดลอมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา(Ursavaş, Karayurt & İşeri, 2014) ในระบบของบุคคลนั้น เมื่อมีสิ่งเรามากระทบ บุคคล

จะเกิดกระบวนการปรับตัว (Coping process) ซ่ึงผลลัพธของการปรับตัวจะแสดงออกเปนพฤติกรรม

การปรับตัว (Behavior) ของแตละบุคคลนั่นเอง  

 กระบวนการเผชิญปญหา (Coping process) 

 กระบวนการเผชิญปญหาของบุคคลแบงเปน 2 กลไก ไดแก กลไกการควบคุม (Regulator 

subsystem) เปนกลไกที่ควบคุมการทำงานของรางกายไมสามารถควบคุมไดดวยสมอง ไดแก ระบบ

ประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบภูมิคุมกัน ระบบเคมีตางๆในรางกาย และ กลไกการคิดรู (Cognator 

subsystem) เปนกลไกที ่อยู ภายใตการควบคุมของสมองในการสั่งการ ไดแก อารมณ การรับรู             

การเรียนรู การรับขอมูล การตัดสินใจเปนตน ทั้งสองระบบนี้จะทำงานรวมกันเสมอเพื่อใหรางกายมี

การปรับตัวซ่ึงรูปแบบของการปรับตัวของบุคคลจะแบงเปน 4 ดานดวยกัน 

รูปแบบการปรับตัว(Mode of adaptation) 

1) การปรับตัวดานรางกาย (Physiologic mode) หมายถึง รูปแบบความตองการพื้นฐาน

สำหรับการดำรงชีวิต ไดแก อากาศ น้ำ สารอาหาร กิจกรรม การพักผอนนอนหลับ รวมถึงการทำงาน

ของระบบตางๆในรางกาย 

2) การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode) เปนการผสมผสานความรู สึก 

ความเชื่อเก่ียวกับตนเองท้ังดานภาพลักษณ ความคิด บุคลิกภาพ จิตวิญญาณ ความเชื่อรวมถึงศาสนา 

3) การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (The role function mode) บทบาทหนาที่ของบุคคล 

แบงเปน 3 ระดับ ไดแก บทบาทปฐมภูมิ (Primary role) เชน บทบาททางเพศ ตอมาคือ บทบาททุติย

ภูมิ (Secondary role) เปนบทบาททางสังคมของบุคคล ที ่เกี ่ยวของกับบทบาทปฐมภูมิ (คณะ

พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555) เชน บทบาทการเปนมารดา บทบาทการเปนครู 

บทบาทการเปนลูกที่ดี บทบาทเหลานี้บุคคลตองทำหนาที่ตามบทบาทตลอดเวลา และสุดทายคือ 

บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role) เปนบทบาทชั่วคราวที่เกิดขึ้นในบางชวงของชีวิตที่บุคคลตองทำ

หนาที่ตามบทบาทนั้น เชน การดำรงบทบาทของนายกรัฐมนตรี การดำรงบทบาทประธานศาล เปนตน 
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บทบาทที่กลาวมานี้มีผลตอการปรับตัวของบุคคลทั้งสิ้น เพื่อใหสามารถทำหนาที่ไดตามบทบาทของ

ตนเอง 

4) การปรับตัวดานการพึ ่งพาอาศัย (Interdependence mode) การปรับตัวดานนี้ให

ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การใหความสำคัญกับสัมพันธภาพ ซึ่งเปนไปตาม

บริบททางสังคมของบุคคลซ่ึงเก่ียวของกับบุคคลเอง กลุมของบุคคล และสังคม 

พฤติกรรมการปรับตัว (Behavior) 

พฤติกรรมการปรับตัว หมายถึง ผลลัพธของการปรับตัว เปนการแสดงออกหรือตอบสนอง

ของบุคคลเมื่อไดรับสิ่งเราจากสิ่งแวดลอม แบงไดเปน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมการปรับตัวสำเร็จ 

(Adaptive response) เปนพฤติกรรมการตอบสนองในเชิงบวก สงเสริมใหเกิดความแข็งแกรงของ

บุคคล มุงสูการบรรลุเปาหมาย การมีชีวิตอยูรอด (Survival) การเจริญเติบโต (Growth) สามารถสืบ

เผาพันธุ ใหคงอยู  มีความกาวหนา สามารถปรับเปลี ่ยนสิ ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่ตองการได 

(Mastery) และ พฤติกรรมการปรับตัวที่ไมมีประสิทธิภาพ (Ineffective responses) เปนการตอบสนอง/

พฤติกรรมตอสิ่งเราในแบบที่ไมสงเสริมใหเกิดความแข็งแกรงของระบบ แตทำใหระบบเสียสมดุล             

ไมสามารถบรรลุเปาหมายของการปรับตัวอยางหนึ่งอยางใดได (คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2555) 

 ระดับการปรับตัว (Adaptive level) 

 ตามแนวคิดทฤษฎีของรอยเชื ่อวา การปรับตัวเปนการตอบ สนองภายในระบบ เมื ่อมี

เหตุการณเขามากระทบ การปรับตัวมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

ภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งรางกายจิตใจ อารมณ และสังคม ไมสามารถแยกจากกันได   

บุคคลจะมีการ ปรับตัวเพ่ือใหเกิดความปกติสุขหรือมีภาวะสุขภาพท่ีดี (ศรัณยา, มณี และยุพาพิน,2555) 

ระดับการปรับตัว แบงไดเปน 3 ระดับ (คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2555)  

1) ระดับแข็งแกรง (Integrated) เปนระดับที่การปรับตัวของบุคคลขณะที่โครงสรางและ

การทำหนาที่สามารถดำเนินไปไดดวยดีอยางเปนองครวม และสามารถตอบสนองความตองการ

พ้ืนฐานของบุคคลได 

2) ระดับทดแทน (Compensatory) เปนระดับการปรับตัวของบุคคลขณะท่ีกำลังถูกทาทาย

จากสิ่งเราภายนอก ทำใหบุคคลตองมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของรางกาย 

3) ระดับเสียสมดุล (Compromised) เปนระดับการปรับตัวที่รางกายไมสามารถกลับคืนสู

ภาวะสมดุลได หรือลมเหลว ทำใหกระทบตอภาวะสุขภาพและการดำรงชีวิต การทำงาน การทำหนาท่ี  
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2. ส่ิงแวดลอม (Environment)  

 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบๆ ทั้งภายในและภายนอกบุคคล ซึ่งสงผลตอการปรับตัว

ของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม (Ursavaş, Karayurt & İşeri, 2014; Jacqueline, 2009) ในที่นี้

จะเรียกสิ่งแวดลอมทีสงผลตอบุคคลนี้วา “สิ่งเรา (Stimuli)”  

สิ่งเรา (Stimuli) หมายถึง สิ่งท่ีกระตุนใหบุคคลมีการตอบสนอง หรือ เปนสิ่งท่ีเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางระบบบุคคลกับสิ่งแวดลอม สิ่งเราท้ังภายในและภายนอกแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

1) สิ่งเราตรง (Focal stimuli) หมายถึง สิ่งท่ีมากระทบบุคคลโดยตรงและสงผล ให

บุคคลนั้นมีการตอบสนองตอสิ่งนั ้นในทันทีทันใด (Jacqueline,2009) เชนการเกิดโรค หรือ การ

เจ็บปวยในคน เชน โรคมะเร็งเตานม โรคไต ฯลฯ 

2) สิ่งเรารวม (Contextual stimuli) เปนสิ่งเราที่อยูเบื้องหลัง แตเสริมสรางหรือ 

มีสวนรวมใหสิ่งเราตรงมีผลกระทบตอบุคคลมากขึ้นหรือลดลง เชน การรักษาดวยรังสีในผูปวยมะเร็ง 

หรือการลางไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง 

3) สิ่งเราแฝง (Residual stimuli) หมายถึง สิ่งเราท่ีมากระทบบุคคลแลว ไมทราบ

ปจจัยที่มากระทบตอบุคคลชัดเจนแตอาจสงผลกระทบตอบุคคลโดยไมทราบหรือระบุความรุนแรงได

แนชัด เชน ความเชื่อในการรักษาดวยยาผีบอกในคนไขมะเร็งระยะสุดทาย ความเชื่อที่บอกตอกันมา

เรื่องการกินสมุนไพรเพ่ือขับน้ำในคนไขโรคไตวายเรื้อรัง เปนตน 

3. สุขภาพ (Health) 

 สุขภาพ ในแนวคิดของรอย หมายถึง ความคาดหวังของมิติการเปนอยูของบุคคล การแสดงออก

ถึงสุขภาพและการเจ็บปวยตามสภาพที ่บุคคลเปนอยู จริง (Ursavaş, Karayurt & İşeri, 2014; 

Jacqueline, 2009) 

สุขภาพ คือ ภาพสะทอนที่เปนสัญลักษณของระบบการปรับตัวที่มีการเจริญเติบโต หรือ

พัฒนาขึ้นภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สุขภาพ เปนกระบวนการปรับตัวท่ี

ลักษณะเปนองครวม ทำใหระบบการปรับตัวท่ีมีความแข็งแกรง บรรลุเปาหมาย คือ การมีชีวิตอยูรอด 

เจริญเติบโต สามารถสืบเผาพันธุใหคงอยู มีความกาวหนา และสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมให

เปนไปตามตองการได(คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555) 
 

4.  การพยาบาล (Nursing) 

การพยาบาล เปน ความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของบุคคล โดยนำความรู

เชิงวิทยาศาสตรสู การปฏิบัติการพยาบาลโดยมีเปาประสงคหลักเพื่อใหบุคคลเกิดการปรับตัวได 

(Ursavaş, Karayurt & İşeri, 2014; Jacqueline, 2009) จนบรรลุเปาหมายของการมีชีวิตอยูรอด 

และสามารถปรบัเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามตองการได โดยใชกระบวนการพยาบาลตามข้ันตอน

ท่ี Roy เสนอไว มี 6 ข้ันตอน (คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555) ไดแก 
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1) การประเมินพฤติกรรมการปรับตัว (Assessment of behavior)  

หมายถึง รวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ในเรื ่องของการปรับตัว 

จากนั้นพยาบาลจึงตัดสินใจวาพฤติกรรมที่รวบรวมไดนั้นเปนพฤติกรรมที่เปนการปรับตัวไดสำเร็จ 

หรือปรับตัวอยางไมมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินส่ิงเรา (Assessment of stimuli) 

   เปนขั้นตอนในการคนหาสิ่งเราตรง สิ่งเรารวม หรือสิ่งเราแฝง โดยเฉพาะสิ่งเราตรง

เนื่องจากสงผลตอระบบของบุคคลมากที่สุด ผูประเมินจึงตองรอบคอบ และตองมีความรู ความเขาใจ

ในสิ่งเราประเภทตางๆ 

3) การกำหนดขอวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing diagnosis)  

เปนข้ันท่ีพยาบาลตัดสินวา สถานการณปรับตัวของระบบปรับตัวกลุมใด เรื่องใดไมมี

ประสิทธิภาพ โดยตองระบุพฤติกรรมท่ีสังเกตไดควบคูไปดวย  

4) การกำหนดเปาหมายการพยาบาล (Goal setting)  

เปนขอความที่บอกชัดเจนวาผลลัพธที่เปนพฤติกรรม หรือการตอบสนองที่ควรจะ

เกิดข้ึนและเปนผลจากการปฏิบัติการเพ่ือชวยเหลือใหบุคคลปรับตัวไดคืออะไร 

5) การกำหนดการบำบัดทางการพยาบาล (Intervention)  

การกำหนดเปาหมายทางการพยาบาล เปนการกำหนดวาพยาบาลจะทำอะไรบาง

เพ่ือทำใหบุคคลหรือกลุมคนมีการปรับตัวไดสำเร็จ  

6) การประเมินผล (Evaluation)  

การประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายภายหลังจากที่พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลแลว 

พยาบาลตองประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของผูปวยอีกครั้ง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของระบบ

การปรับตัวเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2.2 แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรม 

เฉลิมพล ตันสกุล (2541, หนา 6) ใหความหมายพฤติกรรมไววา กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นซ่ึง

อาจเปนการกระทำที่บุคคลนั้นแสดงออกมา รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนี้ 

อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสหรือไมสามารถสังเกตได สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก 

1) พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทำที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส

หรือใช เครื่องมือชวย 

2) พฤติกรรมภายใน คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอื่นไมสามารถ

สังเกตได 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

เขมณัฏฐ  สรรคศิริกุล 

 
         1195 

ชุดา จิตพิทักษ (2525, หนา 25) ใหความหมายพฤติกรรมไววา การกระทำของบุคคล          

ไมเฉพาะสิ่งที่ปรากฏ ออกมาภายนอกเทานั้น แตรวมถึงสิ่งที่อยูภายในจิตใจของบุคคล สังเกตเห็น

ไมไดโดยตรง เชนคุณคา เจตคติ ความคิดเห็น ความเชื่อ คานิยม เปนตน 

กันยา สุวรรณแสง (2536, หนา 50) ใหความหมายพฤติกรรมไว ว า อาการ บทบาท                  

ลีลาทาทาง ความ ประพฤติ การกระทำท่ีแสดงออกใหปรากฏ สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสหรือ

มิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ 

จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึง การกระทำหรือการแสดงออก 

ของบุคคลท่ีตอบสนองตอสิ่งเราภายในจิตใจและสิ่งเราภายนอกท้ังท่ีรูตัวและไมรูตัวอาจเปนพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค โดยท่ีบุคคลอ่ืนสังเกตเห็นไดหรือไมไดก็ตาม (เบญจพร แกวมี ศรี,2551, หนา 87) 

2.3  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1) เชื้อกอโรค : เชื้อไวรัสโคโรนา (CoVs) เปนไวรัสชนิดอารเอ็นเอสายเดี่ยว (single 

stranded RNA virus) ใน Family Coronaviridae มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแตชวงป ค.ศ. 1965 

โดยสามารถติดเชื้อไดท้ังในคนและสัตว เชน หนู ไก วัว ควาย สุนัข แมว กระตาย และสุกร ประกอบดวย

ชนิดยอยหลายชนิดและทำใหมีอาการแสดงในระบบตางๆ เชน ระบบทางเดินหายใจ (รวมถึงโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซารส; SARSCoV) ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือ

ระบบอ่ืนๆ 

2) ระบาดวิทยาของเชื้อ : เชื้อไวรัสโคโรนา (CoVs) พบไดท่ัวโลก โดยในเขตอบอุน 

(temperate climates) มักพบเชื้อโคโรนาไวรัสในชวงฤดูหนาวและฤดูใบไมผลิ การติดเชื้อโคโรนา

ไวรัสอาจทำใหเกิดอาการในระบบทางเดินหายใจสวนบนไดถึงรอยละ 35 และสัดสวนของโรคไขหวัด 

ที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงรอยละ 15อาจ การติดเชื้อพบไดในทุกลุมอายุ แตพบมากในเด็ก 

อาจพบมีการติดเชื้อซ้ำได เนื่องจากระดับภูมิคุมกันจะลดลงอยางรวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ สำหรับ

การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซารส (SARS CoV) พบการระบาดป พ.ศ. 2546 โดย

พบเริ่มจากประเทศจีนแลวแพรกระจายไปทั่วโลกพบรายงานผูปวยโรคซารสทั้งสิ้นมากกวา 8, 000 ราย 

และเสียชีวิตมากกวา 750 ราย 

3) ลักษณะโรค : 

- การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Coronaviruses) 

อาจทำใหเกิดอาการไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ โดยในทารกที่มีอาการรุนแรง อาจ   

มีลักษณะของปอดอักเสบ (Pneumonia) หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) ในเด็กโตอาจ             

มีอาการของหอบหืด(Asthma) สวนในผูใหญ อาจพบลักษณะปอดอักเสบ (Pneumonia) หลอดลม

อักเสบเรื้อรัง (Chronicbronchitis) หรือการกลับเปนซ้ำของโรคหอบหืดได และอาจทำใหเกิดอาการ

รุนแรงไดมากในผูสูงอายุหรือผูท่ีภูมิคุมกันบกพรอง โดยพบการติดเชื้อแบบไมแสดงอาการไดในทุก

อายุ และหากแสดงอาการมักพบรวมกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เชน Rhinovirus, 

Adenovirus หรือเชื้ออ่ืนๆ 
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- การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซารส (Severe Acute Respiratory 

Syndrome;SAR CoV) จะพบมีอาการไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย หรืออาการคลายไขหวัดใหญ แลวมี

อาการไอ และหอบเหนื่อยอยางรวดเร็ว ซ่ึงอัตราตายจะสูงข้ึนในผูปวยสูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว 

- การติดเชื้อโคโรนาไวรัสในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Coronaviruses) 

มักพบบอยในเด็กแรกเกิด และทารกอายุนอยกวา 1 ป หรืออาจพบในผูใหญที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 

โดยพบเชื้อไดแมผูปวยไมแสดงอาการ และไมมีฤดูกาลการเกิดโรคท่ีแนนอน 

4) ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ยประมาณ 2 วัน (อาจมีระยะฟกตัวนานถึง 3-4 วัน) 

สำหรับโรคซารสอาจใชระยะฟกตัว 4-7 วัน (อาจนานถึง 10–14 วัน) 

5) วิธีการแพรโรค : แพรกระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact) กับสารคัดหลั่งจาก

ทางเดินหายใจ หรือแพรกระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย (Droplet) จากผูปวยที่มีเชื้อโดย

การ ไอ หรือจาม 

6) การปองกัน : 

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผอนใหเพียงพอ 

- รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและครบ 5 หมู 

- ไมคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย 

- แนะนำใหผูปวยใสหนากากอนามัย ปดปากปดจมูกเวลา ไอ หรือจาม 

- ควรลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผูปวย 

กอนรับประทานอาหาร และหลังขับถาย 

- ควรหลีกเลี ่ยงการเขาไปในพื ้นที ่แออัด หรือที ่ช ุมชนสาธารณะที ่มีคนอยู เปน            

จำนวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดโรค 

2.4  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

ประวัติและพัฒนาการของชุมชนตั้งเดิมในทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองแสนสุขไดรับการยกฐานะจาก สุขาภิบาลแสนสุข ข้ึนเปนเทศบาลตำบลแสนสุข 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 พรอมกันนี้ไดขยาย พื้นที่ความรับผิดชอบจาก 12.5 ตารางกิโลเมตร 

(15 หมูบาน) เปน 20.268 ตารางกิโลเมตร (20 หมูบาน) ดวยศักยภาพของทองถิ่น และผูบริหาร

ทองถิ่น ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ สรางความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว และในป                     

พ.ศ. 2536 เทศบาลฯ จึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยราชการตางๆ เปนจำนวนมาก เชน                 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,  องคการบริหารสวนจังหวัด, 

กรมการปกครอง ฯลฯ ซึ่งเทศบาลฯ ไดนำงบสนับสนุนเหลานั้นมาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง            

จวบจนปจจุบัน เทศบาลฯไดรับการยกระดับข้ึนเปนเทศบาลเมืองแสนสุข เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2544 

และยึดหลัก การบริหารที ่เดนชัด คือ "เทศบาลเมืองแสนสุข ตองเปนเมืองที ่นาอยู  ควบคู กับ                   

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน มีแหลงทองเที่ยวที่สะอาดสวยงาม เปนที่รูจัก

ระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหเจริญรุงเรือง เพ่ือใหประชาชนอยูดีกินดีตลอดไป" 
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ชุมชนบางแสน 

อยูทางตอนใตของชุมชนแหลมแทน เปนหาดทรายที่มีความลาดชันนอย ยาวจากแหลมแทน

ไปจรดเขตบางพระ มีความยาวประมาณ 5 กม. เมื่อ 50-60 ป ที่ผานมามีบานเรือนอยูไมถึง 20 

หลังคาเรือน ประกอบอาชีพดานการประมงเล็กๆ ใชวิธี ตก และดัก ดวยเครื่องมืองายๆ มีเรือขนาด

เล็กจับปลาไกลสุดถึงเกาะสีชัง จับไดแตพอบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือก็นำไปขายที่ตลาดหนองมน 

ประมาณป พ.ศ.2490 บางครอบครัวไดเปลี่ยนอาชีพ ไปทำเรือใบใหนักทองเท่ียวเชา แตประมงก็เปน

อาชีพที่นิยมที่สุดของชุมชนบางแสนเรื่อยมาจนชวงที่น้ำมันขึ้นราคา และปญหาเศรษฐกิจทางทะเล 

บางครอบครัวไดเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น เชนโรงแรม รวมทั้งบานจัดสรร จนถึงปจจุบัน ชุมชนบางแสน

ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว บริเวณชายหาดไดรับการพัฒนาอยางมีระบบ มีการวางแผนที่ชัดเจน โดย

เทศบาลเมืองแสนสุข ซ่ึงถูกกำหนด ใหเปนเมืองทองเท่ียว ไดเขาไปจัดระเบียบการใชพ้ืนท่ี การพัฒนา

เริ่มแรกทางเทศบาลฯไดทำการยายชุมชนสลัมออกจากพื้นที่ชายหาด และไดจัดซื้อที่อยูอาศัยใหแก

ชุมชนสลัมใหม หลังจากนั้นไดกำหนดพ้ืนท่ีตางๆ โดยแบงเปน พ้ืนท่ีเพ่ือการผักผอน, การเลนน้ำทะเล, 

การเลนกีฬาทางน้ำ, พื้นที่สำหรับจำหนายของที่ระลึก, พื้นที่สำหรับขายอาหาร, ทางเดินเทา, ทาง

รถจักรยาน, ที่จอดรถ รวมทั้งการรักษาความสะอาด การพัฒนา และรณรงคดานสิ่งแวดลอม การรักษา

ความปลอดภัย ฯลฯ มีการจัดกลุมผูประกอบการ เพ่ือใหเปนที่นาดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว จากนั้นได

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของชายหาดบางแสน โดยปลูกตนมะพราวตลอดแนวชายหาดบางแสน จนเปน

เอกลักษณ ของชายหาดบางแสน และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ สรางรายได ใหแกประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองแสนสุขอยางท่ัวถึงอยางเปนระบบ เม่ือเทศบาลเมืองแสนสุข ไดเขาไปจัดระเบียบการใช

พื ้นที ่เปนสัดสวน คือ มีการกำหนดพื้นที ่เพื ่อผักผอน เลนน้ำ เลนกีฬาทางน้ำ ขายของที ่ระลึก                

ขายอาหาร ทางเดินเทา ที ่รถจักรยานที่จอดรถ รวมทั ้งการรักษาความสะอาด การพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม การรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ มีการจัดกลุมผูประกอบการ ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยว 

ท่ีมีความสำคัญ และ เปนแหลงรายไดท่ีสำคัญแหงหนึ่งของประชาชน ในเทศบาลเมืองแสนสุข 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของเทศบาลเมืองแสนสุข 

1) สภาพท่ัวไป 

     ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งอยูในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี อยูหางจาก

กรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับทองท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

• ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 

• ทิศตะวันตก จรดอาวไทย 

• ทิศเหนือ ติดตอกับอาวไทย ตำบลบานปก และตำบลหวยกะป อำเภอเมืองชลบุรี 

• ทิศใต ติดตอกับตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา และตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 
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เขตการปกครอง มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลแสนสุขทั้งตำบล (เดิมครอบคลุม

หมูบานจำนวน 15 หมูบาน แตปจจุบันยกเลิกหมูบาน ใชระบบ ถนน/ตรอก/ซอย แทน) ตำบลเหมือง 

(บางสวนของหมู 1 ถึง หมู 4) และตำบลหวยกะป (บางสวนของหมู 5) รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 20.268 ตาราง

กิโลเมตร (12,668 ไร) 

 จำนวนประชากร ณ สิ้นเดือน เมษายน 2550 เทศบาลเมืองแสนสุข มีประชากรรวมทั้งสิ้น 

42,124 คน แบงเปนชาย 19,437 คน หญิง 22,687 คน จำนวนบาน 21,667 หลัง จำนวนครอบครัว 

8,677 ครอบครัว ผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 32,378 คน แบงเปนชาย 14,372 คน หญิง 18,006 คน 

ความหนาแนนของประชากรภายในเขตเทศบาลเฉลี ่ย 2,078 คนตอตารางกิโลเมตร 

ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในบริเวณชายฝงทะเลต้ังแตปากคลองบางโปรงจนถึงหาดบางแสนลาง 

และสองขางเสนทางคมนาคมที่สำคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณ

ตลาด หนองมนและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3137 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3                   

เขาสูชายหาดบางแสน 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กาญจนา ศรีวิชัย (2555) ในการศึกษาเรื่องการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิด

ภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เช ียงใหม                       

มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูและความเขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชียงใหม และ 2) เพื่อศึกษาลักษณะ

พฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและการสังเกต                

แบบไมมีสวนรวม คาทางสถิติใชวิธีการหาการแจกแจงความถี ่คารอยละ คาคะแนนเฉลี ่ย และ               

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลขอมูลดวยวิธีการบรรยายผูใหขอมูลหลัก เปนนักศึกษาปจจุบันของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม จํานวน 393 คน ผลการศึกษาสรุปได

ดังนี้ 1) การรับรูขอมูลขาวสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ

เชียงใหม มีการรับรู ความรู ความเขาใจ ความพึงพอใจ และการติดตามขาวสารที่เกี่ยวกับภาวะโลก

รอนเปนอยางดี มีผลการวิเคราะหของคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับดี                

2) ลักษณะพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภาคพายัพ เชียง ใหม ขอมูลพฤติกรรมที่ไดมีความแตกตางจากผลขอมูลการรับรูแตมี

ความพรอมดานการเขารวมกิจกรรมดีมาก สวนการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนมีผลการวิเคราะห

จากคาเฉลี่ยของคะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับพอใช 
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มาชุลี ฐานะตระกูล (2558) ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบล  

บานดานนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ วิธีดำเนินการวิจัยโดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ี

ประสบปญหาอุทกภัยในตำบลบานดานนาขามจำนวน 338 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ และแบบบันทึกสภาพพื้นที่วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรายละ คาเฉลี่ย และไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา 1.พฤติกรรมการรับตัวของประชาชนตำบลบานดานนาขาม อำเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ ในภาพรวมสวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังเหตุอุทกภัยโดยการแสวงหาทางเลือก

ใหม แยกเปนรายดานพบวา ดานชีวิตและทรัพยสิน สวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวโดยการลด    

ความสูญเสีย ดานการมีสวนรวมและการชวยเหลือของหนวยงานราชการ สวนใหญมีพฤติกรรมการ

ปรับตัวโดยการแสวงหาทางเลือกใหม ดานอาชีพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวโดยการลดความสูญเสีย 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัว

ของประชาชนในพื้นที่ราบ และประชาชนในพื้นที่หุบเขาและที่สูง 2.1 ดานชีวิตและทรัพยสินประชาชน 

ในพื้นที่ราบ และประชาชนในพื้นที่หุบเขาและที่สูงมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังเหตุอุทกภัยไม

แตกตางกัน 2.2 ดานการมีสวนรวมและชวยเหลือของหนวยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ราบและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีหุบเขาสูงมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังเหตุอุทกภัยไมแตกตางกัน 2.3 ดานอาชีพ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในพ้ืนท่ีราบ และประชาชนในพ้ืนท่ีหุบ

เขาและที่สูงมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังเหตุอุทกภัยไมแตกตางกัน 3.ขอเสนอแนะและความ

ตองการของประชาชน ดานที่อยูอาศัยของประชาชน พบวา ประชาชนมีความตองการใหภาครัฐ

สนับสนุนงบประมาณในการยายที ่อยูอาศัย ดานการติดตามขาวสารจากสื ่อประเภทตางๆ ของ

ประชาชน พบวาประชาชนมีความตองการใหมีขาวสารที่รวดเร็วและทันเวลามากยิ่งขึ้น ดานการมี

สวนรวมของประชาชน พบวา ประชาชนมีความตองการใหมีการจัดประชุมอยางสม่ำเสมอเพื่อให

ประชาชนรับรูสถานการณและปรับตัวไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา

อุทกภัยของประชาชน พบวา ประชาชนมีความตองการใหภาครัฐใหความชวยเหลือประชาชนตาม

สภาพความเสียหายท่ีแทจริง 

ดวงมณี ทองคำ (2561) ในการศึกษาเรื ่องแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัด

จันทบุรีท้ังกอนและหลังเกิดอุทกภัย ผลการวิจัยพบวา 1. แนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัด

จันทบุรีมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังจากท่ีประสบอุทกภัยมากกวา 2 ครั้งทำใหมีการสังเกตสาเหตุ

ของปริมาณน้ำที่จะหลากมายังพื้นที่อยูอาศัย เพื่อเฝาสังเกตการณสถานการณอุทกภัย และคอย

ติดตามขาวสารการแจงเตือนอุทกภัยจากหนวยงานของรัฐ เมื่อมีการแจงเตือนอุทกภัยก็สามารถ

จัดการท้ังการเก็บสัมภาระเตรียมพรอมภายในท่ีอยูอาศัย มีความพรอมในการเคลื่อนยายยานพาหนะ

และสัตวเลี ้ยงไปยังที่ปลอดภัย และมีการเตรียมความพรอมทางดานของใชในชีวิตประจำวันท้ัง            

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณใหแสงสวางอีกทั้งหนวยงานของรัฐยังมีความพรอมใน              

ดานการกระจายความชวยเหลือ หนวยแพทย/บรรเทาสาธารณภัยยกเวนในพ้ืนท่ีอำเภอแกงหางแมวท่ี

ยังมีความพรอมทั ้งในระบบการเตือนอุทกภัยและความพรอมในการชวยเหลือยังไมครอบคลุม 
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นอกจากนี้ยังพบวาหากระดับน้ำมีความสูงประมาณ 1.00-1.50 เมตรหรือมีประกาศภาวะฉุกเฉินก็

สามารถอพยพออกนอกพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย เนื่องจากมีการวางแผนการอพยพตั้งแตมีการแจง           

เตือนใหเฝาระวังที่ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50 - 1.00 เมตร การเกิดอุทกภัยที่ผานมานั้นมีระยะเวลา

แค 1-3 วันจึงสรางความเสียหายเพียงบางสวน โดยคิดเปนมูลคาความเสียหายไมถึง 10,000 บาทตอ

ครอบครัว จากที่กลาวมาขางตนจึงทำใหประชาชนมีสภาพจิตใจยังคงเปนปกติ แตที่อำเภอขลุงและ

เขาคิชฌกูฏมีความวิตกกังวลอยูบาง ปจจุบันประชาชนที่ยังอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนั้นสามารถ

ยอมรับไดกับปญหาอุทกภัย และมีการปรับเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใชใหเหมาะสมกับสภาวะน้ำทวม 

ประชาชนในพื้นที่เสี ่ยงอุทกภัยในหลายอำเภอมีสวนรวมกับชุมชนในการหาแนวทางการปองกัน

อุทกภัย 2. แนวทางการปรับตัวของเจาหนาท่ีสวนงานปองกันและบรรเทาอุทกภยัในจังหวัดจันทบุรีมี

การวางแผนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยท้ังทางดานอัตรากำลัง ความพรอมท้ังทางดานอุปกรณ 

ชองทางการสื่อสาร งบประมาณ อบรมเตรียมความพรอม การเตือนภัย การเยียวยา และการปองกัน 

และเมื่อวิเคราะหความพรอมทางดานงบประมาณเพื่อจัดสรรอัตรากำลังอุปกรณ ชองทางการสื่อสาร

และการอบรมตรียมความพรอมใหกับผูประสบภัยจากขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่เกี่ยวของ จากการ

วิเคราะหขอมูลพบวาหนวยงานที่ที่เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีมี

ความพรอมดานตางๆ เพียงพอในการปฏิบัติงานโดยไมมีอุปสรรคใดๆ นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีมี

การบูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมอยางยั่งยืน 

มัทนา โสรัพประสพสันติ (2555) ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและบรรยากาศขององคการในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย              

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 

ขาราชการครู ครูอัตราจาง ครูพ่ีเลี้ยง พนักงานราชการ ท่ีทำหนาท่ีครูผูสอนในโรงเรียนบานเทอดไทย 

อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 84 คน เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา

และบรรยากาศขององคการในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ชนิด 5 เลือก คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติหาคาความถี่ของขอมูล (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดย

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางและความเรียงผลการศึกษาพบวา 1) ระดับพฤติกรรมการ

ปรับตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย โดย

ภาพรวม พบวา พฤติกรรมการปรับตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.

แมฟาหลวง จ.เชียงราย อยูในระดับปานกลาง (X=3.23) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการปรับตัวดานการ

พึ ่งพาระหวางกัน (X=3.29) สวนขอที ่มีคาเฉลี ่ยนอยที ่ส ุดคือ การปรับตัวตามบทบาทหนาท่ี                  

(X=3.14) 2) บรรยากาศขององคการในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย โดย

ภาพรวมพบวา ระดับบรรยากาศขององคการในโรงเรียนบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย               
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อยูในระดับปานกลาง (X=3.11) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานองคประกอบทางดานคานิยมและ

พฤติกรรม (X=3.15) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานองคประกอบทางดานคุณสมบัติเฉพาะและดาน

องคประกอบทางดานโครงสราง (X=3.09) 

ประวีณวรรณ หัตถา (2553) การปรับตัวดานพฤติกรรมการทำงานในยุคปรับเปลี่ยนองคกร 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค

เพื ่อศึกษาและเปรียบเทียบการปรับตัว ดานพฤติกรรมการทำงานในยุคปรับเปลี ่ยนองคกรของ

พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ มตัวอยางที ่เปนพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช ในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางข้ึน   

คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู

ดวยวิธีเชฟเฟ ผลการศึกษา พบวา 1) พนักงานระดับปฏิบัติการที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปน              

เพศหญิง รอยละ 61.25 อายุ 31 ถึง 40 ป รอยละ 46.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 83.75 

อัตราเงินเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท รอยละ 42.50 อายุการทำงาน 10 ถึง 20 ป รอยละ 46.25 

หนาที่ ปฏิบัติงานพนักงานสินเชื่อ รอยละ 35.00 2) การปรับตัวดานพฤติกรรมการทำงานในยุค

ปรับเปลี่ยนองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมมี

การปรับตัวในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวามีการปรับตัวระดับมากดานการพัฒนาตนเองใน

ดานการบรรลุ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพการทำงาน เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาดานการมีสวนรวม

ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของธนาคาร และดานการยอมรับเงื่อนไขของธนาคาร ตามลำดับ 3) ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปรับตัวดาน

พฤติกรรมการทำงานในยุคปรับเปลี่ยนองคกรธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีเพศ อายุ อัตรา

เงินเดือน อายุการทำงาน และหนาที่ปฏิบัติงานตางกัน มีการปรับตัวดานพฤติกรรมการทำงานในยุค

ปรับเปลี่ยนองคกรธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน 
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2.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการสำรวจองคความรูทางดานทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาสามารถกำหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
3. การออกแบบการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เปนการศึกษาที่ตองอาศัยวิธีการวิจัย

โดยใชวิธีการศึกษาจากขอมูลภาคสนาม (Field Research) รวมกับการศึกษาและสำรวจขอมูลจาก

เอกสาร (Documentary Research) โดยใชการวิจัยเชิงผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ้งขอมูลในเชิงประจักษที่เปนจริงในการนำมาวิเคราะหขอมูลตอไป ซึ่งมี

วิธีการดำเนินการศึกษาตามลำดับข้ันตอนตอไปนี้ 

 

 

 

 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเทศบาล 

ตำบลแสนสุข 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดตอเดือน 

7. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูตำบลแสนสุข 

ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายโรคเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

  

 

พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบล

แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการ

แพรกระจายของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

  
 

ดานพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 -ดานสุขภาพ 
 -ดานการดำรงชีวิต 

 

ดานการประกอบอาชีพก อนและหลังการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข จำนวน    

46,628 คน (ท่ีมา เทศบาลเมืองสนสุข,วันท่ี 31 มกราคม 2563, https://saensukcity.go.th/population 

-statistics.html) ซ่ึงมีข้ันตอนในการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1) กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชเพื่อการเก็บ

ขอมูลในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบจำนวนประชากร

ของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เมื่อคำนวณแลวไดขนาดกลุม

ตัวอยางสำหรับการศึกษาเปนจำนวน 397 คน ดังนี้ 

 

สูตร   𝑛𝑛 =  46,628
1+(46,628(0.052))

 

 

    𝑛𝑛 =  46,628
1+(46,628x0.0025)

 

    

   𝑛𝑛 =  396.59 

   𝑛𝑛 ≈  397 
 

เม่ือ n คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N คือ ขนาดของประชากร 

 e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (sampling error)  

    ท่ียอมใหเกิดข้ึนไดในท่ีนี้จะกำหนดเทากับ +/- 0.05  

    ภายใตความเชื่อม่ัน 95%   

  ดังนั้น จึงควรใชจำนวนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 397 คน จึงจะยอมรับได แตจาก

การวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไป 400 ชุด และไดกลับคืนมา 400 ชุด จึงขอใชกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 ราย 

2) เทคนิคการสุมตัวอยาง จะใชวิธีการสุมตัวอยางที่ใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงตามสัดสวน

ของประชากรเพ่ือใหไดจำนวนตัวอยางในแตละกลุม  
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ตารางท่ี 1: การสุมตัวอยาง 

ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 
 

ช่ือชุมชน จำนวนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 

ตำบลแสนสุข 38,754 332 

ตำบลเหมือง (บางสวน) 6,964 60 

ตำบลหวยกะป (บางสวน) 910 8 

รวม 46,628 400 

 
เมื่อทำการแบงสัดสวนเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะสุมตัวอยางอีกครั้งดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ

สะดวก จนครบ 400 ชุด 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ผูศึกษา

สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

           ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  และระยะเวลาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลแสน

สุข โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) จำนวน 7 ขอ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนคำถามลักษณะ

ใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ประกอบดวย มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด จำนวน 28 ขอ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้               

1) ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2) ดานพฤติกรรมการปรับตัว

ใหเขากับสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  และ3) ดานการประกอบอาชีพ

กอนและหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตางๆ เปนแบบสอบถามปลายเปดโดยผูตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 ดังนั้นจึงควรใชจำนวนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 397 คน จึงจะยอมรับได แตจาก

การวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไป 400 ชุด และไดกลับคืนมา 400 ชุด จึงขอใชกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งนี ้จำนวน 400 ราย 
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3.3  วิธีการสรางเครื่องมือ 

 การสรางแบบสอบถามเพื ่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั ้งนี ้มี

รายละเอียดดังนี้ 

1) ศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม 

2) สรางแบบสอบถามข้ึนตามกรอบขอมูลท่ีตองการศึกษา โดยใชคำจำกัดความหรือ

นิยามปฏิบัติการตามตัวแปรท่ีกำหนดไวเปนหลักในการสรางคำถามตางๆ ใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา

ท้ังหมด เพ่ือใหแบบสอบถามสามารถวัดไดในสิ่งท่ีตองการจะวัด (validity)  

3) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้น พรอมทั้งคำจำกัดความหรือนิยามปฏิบัติการของ              

ตัวแปรเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยไพโรจน ภัทรนรากุล อาจารยประจำคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อพิจารณาตรวจสอบวานิยามและแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นนี้มีความชัดเจนถูกตองหรือไม รวมทั้งการพิจารณาสำนวนภาษาที่ใชในขอความวาสอดคลองกับ

ลักษณะท่ีตองการจะวัดหรือไม เพ่ือใหเครื่องมือมีความเท่ียงตรงในเนื้อหา (content validity) 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งขอมูลท่ี              

ไดจะเปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถาม ดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำบลแสนสุข จำนวน 400 ชุด 

2) ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม 

3) นำแบบสอบถามมาแปลขอมูลท่ีไดเปนรหัสพรอมบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 

1) การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการวิเคราะห

ขอมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามหลังจาก

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีไดรับคำตอบท่ีสมบูรณครบตามจำนวนท่ีระบุไว 

1.2 บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอร

ตามลำดับ 

1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 

2) การวิเคราะหขอมูล ทำการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  ระยะเวลาที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสนสุข 
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วิเคราะหขอมูลโดยใชโดยใชสถิต ิเชิงพรรณนาในการวิเคราะหดวยสถิต ิความถี ่ (frequency 

distribution) และคารอยละ (percentage) 

2.2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที ่มีตอการเติบโต             

ดานการทองเที่ยวอยางรวดเร็วในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

(mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห 
 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 2: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ (n = 400) 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

189 

211 

47.3 

52.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 52.8 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 47.3 
 

ตารางท่ี 3: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามสถานภาพ (n = 400) 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 

โสด 

สมรส 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

132 

207 

61 

33.0 

51.8 

15.3 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพสมรส 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือ โสด คิดเปนรอยละ 33.0 และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับการศึกษา (n = 400) 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

ประถมศึกษา/ต่ำกวาประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีข้ึนไป 

123 

92 

68 

24 

93 

30.8 

23.0 

17.0 

6.0 

23.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางของคนท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาประถมศึกษา/

ต่ำกวาประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

23.3 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 23.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 17.0 

และอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอาชีพ (n = 400) 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

รับจางท่ัวไป 

เกษตรกร/ประมง 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

113 

70 

66 

53 

88 

10 

28.3 

17.5 

16.5 

13.3 

22.0 

2.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพ คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 22.0 

รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 17.5 เกษตรกร/ประมง คิดเปนรอยละ 16.5 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ           

คิดเปนรอยละ 13.3 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามรายไดตอเดือน (n=400) 

รายไดตอเดือน จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป 

195 

164 

23 

5 

13 

48.8 

41.0 

5.8 

1.3 

3.3 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่ 6 พบวา กลุ มตัวอยางของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีรายไดต่ำกวา 

10,000 บาท มากที ่สุด คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท              

คิดเปนรอยละ 41.0 รายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.8 รายไดมากกวา 40,000 

บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.3 และรายไดระหวาง 30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ            1.3 

ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 7: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำบลแสนสุข (n=400) 

 

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ที่อาศัยอยูมากกวา  

10 ป ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.0 รองลงมาคือ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 13.5 1-5 ป คิดเปน

รอยละ 7.0 และต่ำกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี 

เทศบาลตำบลแสนสุข 

จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 1 ป 

1-5 ป 

5-10 ป 

10 ป ข้ึนไป 

2 

28 

54 

316 

0.5 

7.0 

13.5 

79.0 

รวม 400 100 
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4.2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงควิจัยขอท่ี 1 

ตารางท่ี 8 จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง 

จำแนกตาม ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (n = 400) 

 

จากตารางที่ 8 ผลการสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานดานการรับรูปญหา

การแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (𝑋𝑋�= 3.28)  

 และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับได 

ดังนี้ ประเด็นขอที่ 1 การรูจักเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (𝑋𝑋�=3.75) ประเด็นขอที่ 2 การปองกัน

ตนเองจากการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เชน การลางมือ การสวมใสหนากาก

อนามัย เปนตน (𝑋𝑋�=3.42) ประเด็นขอที่ 5 การหลีกเลี่ยงที่จะตองไปตามสถานที่สาธารณะ (𝑋𝑋�= 3.37) 

ประเด็น 

ระดับการปรับตัว 

𝒙𝒙� S.D. 

แปล

ความหมาย

ระดับ 

ลำดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จำนวน/รอยละ 

1.ทานรูจักเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) 

229/ 

57.3 

171/ 

42.8 
- - 3.57 0.49 มากท่ีสุด 1 

2. ทานรูจักการปองกัน

ตนเองจากการแพรกระจาย

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) เชน การลาง

มือ การสวมใสหนากาก

อนามัย เปนตน 

179/ 

44.8 

210/ 

52.5 

11/ 

2.8 
- 3.42 0.54 มากท่ีสุด 2 

3. ทานรูวาอาการเบ้ืองตน

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) เปนอยางไร 

135/ 

33.8 

249/ 

362.3 

16/ 

4.0 
- 3.29 0.53 มากท่ีสุด 4 

4. ทานไดรับขอมลูขาวสารท่ี

ถูกตองเก่ียวกับเช้ือไวรสัโค

โรนา (COVID-19) 

81/ 

20.3 

179/ 

44.8 

112/ 

28.0 

28/ 

7.0 
2.78 0.84 มาก 5 

5. ทานมีการหลีกเลี่ยงท่ี

จะตองไปตามสถานท่ี

สาธารณะ 

168/ 

42.0 

215/ 

53.8 

17/ 

4.3 
- 3.37 0.56 มากท่ีสุด 3 

รวม - - - - 3.28 0.59 มากท่ีสุด - 
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และประเด็นขอที่ 3 การรับรูอาการเบื้องตนของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนอยางไร (𝑋𝑋�= 3.29) 

ตามลำดับ 

 สวนประเด็นที่อยูในระดับมากมี 1 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นขอที่ 4 การรับขอมูลขาวสารท่ี

ถูกตองเก่ียวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (𝑋𝑋�= 2.78)  
 

ตารางท่ี 9: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง จำแนก

ตามดานพฤติกรรม (n = 400) 

 

ประเด็น 

ระดับการปรับตัว 

𝒙𝒙� S.D. 

แปล

ความหมาย

ระดับ 

ลำดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จำนวน/รอยละ 

6. ทานมีการสวมใสหนากาก

อนามัยทุกครั้งท่ีตองไปตาม

สถานท่ีสาธารณะ 

181/ 

45.3 

215/ 

53.8 

17/ 

4.3 
- 3.41 0.56 มากท่ีสุด 2 

7. ทานไดรับผลกระทบใน

การดำเนินชีวิต 

35/ 

8.8 

184/ 

46.0 

155/ 

38.8 

26/ 

6.5 
2.57 0.74 มาก 6 

8. ทานมีการลางมือหรือใช

เจลแอลกอฮอลลางมือ 

190/ 

47.5 

196/ 

49.0 

14/ 

3.5 
- 3.44 0.56 มากท่ีสุด 1 

9. ทานมีการหลีกเลี่ยงไป

ตามสถานท่ีสุมเสี่ยง เชน 

หางสรรพสินคา เปนตน 

183/ 

45.8 

200/ 

50.0 

17/ 

4.3 
- 3.41 0.57 มากท่ีสุด 3 

10. ทานมีการตรวจเช็ค

สุขภาพรางกายเบ้ืองตนเปน

ประจำ 

- 
204/ 

51.0 

180/ 

45.0 

16/ 

4.0 
2.47 0.57 นอย 10 

11. ทานมีการรักษาระยะหาง

ท่ีปลอดภัยจากผูท่ีไอหรือจาม 

160/ 

40.0 

178/ 

44.5 

62/ 

15.5 
- 3.24 0.70 มาก 5 

12. ทานหลีกเลี่ยงการไม

สัมผสัตา จมูก หรือปาก 

175/ 

43.8 

216/ 

54.0 

9/ 

2.3 
- 3.41 0.53 มากท่ีสุด 4 

13. เมื่อทานมีไข ไอ และ

หายใจลำบาก ทานจะรีบไป

พบแพทย 

8/ 

2.0 

200/ 

50.0 

189/ 

47.3 
3/0.8 2.53 0.55 มาก 8 

14. ทานมีการกักตัว 14 วัน 

เมื่อทานไดมีการเดินทางไป

ตางจังหวัด 

- 
8/ 

2.0 

180/ 

45.0 

212/

53.0 
1.49 0.53 นอยท่ีสุด 13 
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ตารางท่ี 9: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง จำแนก

ตามดานพฤติกรรม (n = 400) (ตอ) 

 

จากตารางที่ 9 ผลการสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ดานพฤติกรรม พบวา 

โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตวัอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96)  

 และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ประเด็น ซ่ึงสามารถเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ประเด็นขอที่ 8 มีการลางมือหรือใชเจลแอลกอฮอลลางมือ (𝑋𝑋�= 3.44) ประเด็น

ขอท่ี 6 มีการสวมใสหนากากอนามัยทุกครั้งท่ีตองไปตามสถานท่ีสาธารณะ (𝑋𝑋�= 3.41) ประเด็นขอท่ี 9 

ทานมีการหลีกเลี่ยงไปตามสถานท่ีสุมเสี่ยง เชน หางสรรพสินคา เปนตน (𝑋𝑋�= 3.41) และประเด็นขอท่ี 

12 ทานหลีกเลี่ยงการไมสัมผัสตา จมูก หรือปาก (𝑋𝑋�= 3.41) ตามลำดับ 

สวนประเด็นที่อยูในระดับมากมี 4 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ ประเด็นขอที่ 11 มีการรักษาระยะหางที่ปลอดภัยจากผูที่ไอหรือจาม (𝑋𝑋�= 3.24) ประเด็น

ขอที่ 7 ไดรับผลกระทบในการดำเนินชีวิต (𝑋𝑋�= 2.57) ประเด็นขอที่ 18 ทานมีการนั่งทานอาหารหาง

ประเด็น 

ระดับการปรับตัว 

𝒙𝒙� S.D. 

แปล

ความหมาย

ระดับ 

ลำดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จำนวน/รอยละ 

15. ทานมีการหลีกเลี่ยงการ

ทานท่ีตองใชมือสัมผัสกับ

อาหารโดยตรง 

11/ 

2.8 

181/ 

45.3 

208/ 

52.0 
- 2.50 0.55 นอย 9 

16. ทานมีการสั่งอาหารผาน

ชองทางแอพพลิเคช่ันตางๆ 

แทนการออกไปซื้อเองขาง

นอก 

- 
192/ 

48.0 

201/ 

50.3 
7/1.8 2.46 0.53 นอย 11 

17. ทานมีการเดินทางโดย

ใชรถสวนตัวมากกวาการใช

รถสาธารณะ 

- 
12/ 

3.0 

193/ 

48.3 

195/

48.8 
1.54 0.55 นอยท่ีสุด 12 

18. ทานมีการน่ังทาน

อาหารหางกันอยางนอย 1-2 

เมตร และไมใชภาชนะ

รวมกันอยางเดด็ขาด 

15/ 

3.8 

192/ 

48.0 

193/ 

48.3 
- 2.55 0.56 มาก 7 

รวม - - - - 2.96 0.57 มาก - 
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กันอยางนอย 1-2 เมตร และไมใชภาชนะรวมกันอยางเด็ดขาด (𝑋𝑋�= 2.55) และประเด็นขอที่ 13 เม่ือ

ทานมีไข ไอ และหายใจลำบาก ทานจะรีบไปพบแพทย (𝑋𝑋�= 2.53) ตามลำดับ  

  สวนประเด็นที่อยูในระดับนอยมี 3 ประเด็น ซึ ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไป         

หานอย ดังนี้ ประเด็นที่ 15 มีการหลีกเลี่ยงการทานที่ตองใชมือสัมผัสกับอาหารโดยตรง (𝑋𝑋�= 2.50) 

ประเด็นท่ี 10 มีการตรวจเช็คสุขภาพรางกายเบื้องตนเปนประจำ (𝑋𝑋�= 2.47) และประเด็นท่ี 16 มีการ

สั่งอาหารผานชองทางแอพพลิเคชั่นตางๆ แทนการออกไปซ้ือเองขางนอก (𝑋𝑋�= 2.46) ตามลำดับ 

  สวนประเด็นท่ีอยูในระดับนอยที่สุดมี 2 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไป

หานอย ดังนี้ ประเด็นที่ 17 มีการเดินทางโดยใชรถสวนตัวมากกวาการใชรถสาธารณะ (𝑋𝑋�= 1.54) 

และประเด็นท่ี 14 มีการกักตัว 14 วัน เม่ือทานไดมีการเดินทางไปตางจังหวัด (𝑋𝑋�= 1.49) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 10: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง 

จำแนกตามดานดานการประกอบอาชีพ (n = 400) 

 

ประเด็น 

ระดับการปรับตัว 

𝒙𝒙� S.D. 

แปล

ความหมาย

ระดับ 

ลำดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จำนวน/รอยละ 

19. ทานมีสวมใสหนากาก

อนามัยทุกครั้งท่ีมีการ

ทำงานหรือคาขาย 

212/ 

53.0 

188/ 

47.0 
- - 3.53 0.49 มากท่ีสุด 1 

20. ทานไดรับผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ 

161/ 

40.3 

182/ 

45.5 

47/ 

11.8 

10/ 

2.5 
3.23 0.75 มาก 7 

21. ทานมีการตรวจวัด

อุณหภูมิกอนเขาทำงานทุก

ครั้ง 

186/ 

46.5 

214/ 

53.5 
- - 3.46 0.49 มากท่ีสุด 4 

22. ทานมีการลางมือหรือใช

เจลแอลกอฮอลลางมือกอน

การทำงานหรือในระหวาง

วันท่ีทำงาน 

190/ 

47.5 

210/ 

52.5 
- - 3.47 0.50 มากท่ีสุด 2 

23. ทานมีการทำงานแบบ 

Work From Home ตามท่ี

รัฐประกาศ 

184/ 

46.0 

200/ 

50.0 

16/ 

4.0 
- 3.42 0.56 มากท่ีสุด 6 

24. ทานมีการสวมใสถุงมือ

ในขณะท่ีไดมีการขายของให

ลูกคา 

- 23/5.8 
196/ 

49.0 

181/

45.3 
1.60 0.59 นอยท่ีสุด 10 
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ตารางที่ 10: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง 

จำแนกตามดานดานการประกอบอาชีพ (n = 400) (ตอ) 
 

 

จากตารางท่ี 10 ผลการสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ดานการประกอบอาชีพ 

พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.92)  

 และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 6 ประเด็น ซ่ึงสามารถเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ประเด็นขอท่ี 19 มีสวมใสหนากากอนามัยทุกครั้งท่ีมีการทำงานหรือคาขาย (𝑋𝑋�= 

3.53) ประเด็นขอท่ี 22 มีการลางมือหรือใชเจลแอลกอฮอลลางมือกอนการทำงานหรือในระหวางวันท่ี

ทำงาน (𝑋𝑋�= 3.47) ประเด็นขอที่ 27 มีการปรับการทำงานแบบ Social Distancing    (𝑋𝑋�= 3.47) 

ประเด็นขอที่ 21 มีการตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาทำงานทุกครั้ง (𝑋𝑋�= 3.46) ประเด็นขอที่ 28 มีการ

เช็คอินผาน QR ของไทยชนะ (𝑋𝑋�= 3.44)  และประเด็นขอที ่ 23 มีการทำงานแบบ Work From 

Home ตามท่ีรัฐประกาศ (𝑋𝑋�= 3.42) ตามลำดับ 

 สวนประเด็นที่อยูในระดับมากมี 2 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ประเด็นขอที่ 20 ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ (𝑋𝑋�= 3.23) และประเด็นขอที่ 25 มีการทำความ

สะอาดของท่ีใชในการทำงานดวยแอลกอฮอลบอยครั้ง (𝑋𝑋�= 2.63) ตามลำดับ 

ประเด็น 

ระดับการปรับตัว 

𝒙𝒙� S.D. 

แปล

ความหมาย

ระดับ 

ลำดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จำนวน/รอยละ 

25. ทานมีการทำความ

สะอาดของท่ีใชในการ

ทำงานดวยแอลกอฮอล

บอยครั้ง 

37/9.3 
179/ 

44.8 

184/ 

46.0 
- 2.63 0.64 มาก 8 

26. ทานมีการเลี่ยงการ

สัมผสัหรือทักทายกันดวย

การจับมือ 

- 
16/ 

4.0 

237/ 

59.3 

147/

36.8 
1.67 0.54 นอยท่ีสุด 9 

27. ทานมีการปรับการ

ทำงานแบบ Social 

Distancing 

196/ 

49.0 

197/ 

49.3 
7/1.8 - 3.47 0.53 มากท่ีสุด 3 

28. ทานมีการเช็คอินผาน 

QR ของไทยชนะ 

192/ 

48.0 

193/ 

48.3 

15/ 

3.8 
- 3.44 0.56 มากท่ีสุด 5 

รวม - - - - 2.92 0.56 มาก - 
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 สวนประเด็นที่อยูในระดับนอยที่สุดมี 2 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ดังนี้ ประเด็นที่ 26 มีการเลี่ยงการสัมผัสหรือทักทายกันดวยการจับมือ (𝑋𝑋�= 1.61) และประเด็นที่ 24 

มีการสวมใสถุงมือในขณะท่ีไดมีการขายของใหลูกคา (𝑋𝑋�= 1.60) ตามลำดับ 

4.3  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

ตารางที่ 11: ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

เพศ N df Mean t p 

ชาย 

หญิง 

189 

211 

398 2.72 

2.71 

.749 .454 

 

จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีการปรับตัวในชวงการแพรกระจายของ

โรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 12: ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

394 

.068 

4.431 

.014 

.011 

1.209 .304 

รวม 399 4.499    
 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 

จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัวในชวงการแพรกระจายของ           

โรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 13: ความสัมพันธระหวางสถานภาพกับการพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

397 

.012 

4.487 

.006 

.011 

.522 .594 

รวม 399 4.499    
 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
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จากตารางท่ี 13 พบวา ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการปรับตัวในชวงการแพรกระจาย

ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 14: ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบล

แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

395 

.095 

4.403 

.024 

.011 

2.139 .075 

รวม 399 4.499    
 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการปรับตัวในชวงการแพรกระจาย

ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 15: ความสัมพันธระหวางอาชีพกับการพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

394 

.125 

4.374 

.025 

.011 

2.243 .049* 

รวม 399 4.499    
 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
  

 จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีการปรับตัวในชวงการแพรกระจายของ

โรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที ่ 16: เปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระหวางอาชีพกับการพฤติกรรมการปรับตัวของ

ประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

อาชีพ 𝒙𝒙� 
คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

รับจาง

ท่ัวไป 

เกษตรกร/

ประมง 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

 

  2.69 2.71 2.72 2.70 2.73 2.66 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว 
2.69 - .220 .032* .013 .041* .032 

รับจางท่ัวไป 2.71  - .010 .008 .018 .054 
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ตารางที ่ 16: เปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระหวางอาชีพกับการพฤติกรรมการปรับตัวของ

ประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)  (ตอ) 

อาชีพ 𝒙𝒙� 
คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

รับจาง

ท่ัวไป 

เกษตรกร/

ประมง 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

 

  2.69 2.71 2.72 2.70 2.73 2.66 

เกษตรกร/

ประมง 
2.72   - .529 .008 .064 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
2.70    - .027 .045 

นักเรียน/

นักศึกษา 
2.73     - .073 

อ่ืนๆ 2.66      - 
 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 

จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอาชีพกับการปรับตัวในชวง            

การแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา คูที่มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 มี 2 คูคือ 

 1. ระหวางกลุมท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับ กลุมท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ประมง หมายความวา 

ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จะมีคาเฉลี่ยของการปรับตัวในชวงการแพรกระจายของโรค

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับดีนอยกวาอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

 2.ระหวางกลุมท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับ กลุมท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา หมายความวา 

ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จะมีคาเฉลี่ยของการปรับตัวในชวงการแพรกระจายของโรค

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับมากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 

ตารางที่ 17: ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับการพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบล

แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

395 

.132 

4.367 

.033 

.011 

2.977 .019* 

รวม 339 4.499    
 

 จากตารางที่ 17 พบวา ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีการปรับตัวในชวงการแพรกระจาย

ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 18: เปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางรายไดตอเดือนกับการพฤติกรรมการปรับตัว

ของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 
 

รายไดตอเดือน 𝑿𝑿� 

ต่ำกวา 

10,000 

บาท 

 

10,000 

ถึง 

20,000 

บาท 

20,001 

ถึง 

30,000 

บาท 

30,001 

ถึง 

40,000 

บาท 

มากกวา 

40,001 

บาทขึ้นไป 

  2.72 2.71 2.75 2.62 2.65 

ต่ำกวา 10,000 บาท 2.72 - .008 .032 .100* .065 

10,000-20,000 บาท     2.71  - .040 .092 .057 

20,001-30,000 บาท      2.75   - .132* .097* 

30,001-40,000 บาท     2.62    - .034 

มากกวา 40,001 บาทข้ึนไป 2.65     - 
 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 

จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางรายไดตอเดือนกับการปรับตัว

ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา คูท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 3 คูคือ 

 1. ระหวางกลุมที่มีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท กับ กลุมที่มีรายได 30,001-40,000 บาท 

หมายความวา ประชาชนท่ีมีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของการปรับตัวในชวงการแพรกระจาย

ของโรคเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับดีมากกวากลุมท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท 

 2.ระหวางกลุมที่มีรายได 20,001-30,000 บาท กับ กลุมที่มีรายได 30,001-40,000 บาท    

หมายความวา ประชาชนที่มีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของการปรับตัวในชวงการ

แพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับดีมากกวากลุม 30,001-40,000 บาท 

 3.ระหวางกลุมที่มีรายได 20,001-30,000 บาท กับ กลุมที่มีรายไดมากกวา 40,001 บาทขึ้นไป 

หมายความวา ประชาชนที่มีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของการปรับตัวในชวงการ

แพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับดีมากกวากลุมที่มีรายไดมากกวา 

40,001 บาทข้ึนไป 
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5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 

1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

2) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยูตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี กอนและหลังของการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

3) เสนอแนวทางลดผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ขอคนพบขอที่ 1 ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลการสำรวจการปรับตัวของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายโรค

เชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยู ในระดับมากที่สุด             

(𝑋𝑋�= 3.28) ดานพฤติกรรม (สุขภาพ, การดำรงชีวิต) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยูใน

ระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) และดานการประกอบอาชีพ พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวอยูใน

ระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 19 
 

ตารางท่ี 19: แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

1. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามเพศ 
ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

2. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามอาย ุ
ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

3. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามสถานภาพ 
ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

4. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามการศึกษา 
ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

5. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามอาชีพ 
ยอมรับสมมตุิฐา 

6. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามรายไดตอเดือน 
ยอมรับสมมตุิฐาน 

7. การปรับตัวของประชาชนชวงการแพรกระจายของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) แตกตางกันตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตำบลแสนสุข 

ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ในการวิเคราะหถึงองคความรูใหมที่ไดจาการวิจัย ผูวิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวางขอ

คนท่ีไดจากการศึกษาและองคความรูเดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี้ 

1) ดานการรับรูปญหาการแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา การปรับตัว

ของประชาชนในชวงการแพรกระจายโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับมากท่ีสุด 

2) ดานพฤติกรรม พบวา การปรับตัวของประชาชนในชวงการแพรกระจายโรคเชื้อไวรัส            

โคโรนา (COVID-19) อยูในระดับมาก 

3) ดานการประกอบอาชีพ พบวา การปรับตัวของประชาชนในชวงการแพรกระจายโรคเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยูในระดับมาก 
 

5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอเสนอแนะท่ีเปนนัยยะในเชิงนโยบายท่ี

สำคัญดังนี้ 

1) เทศบาลตำบลแสนสุข ควรมีการจัดใหความกับประชาชนเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

กับประชาชนที่ตองการรับรูขาวสารที่ถูกตอง จัดทำชองทางที่ประชาชนสามารถรับรูขาวสารและ

เขาถึงไดงาย 

2) เทศบาลตำบลแสนสุข ควรจัดบริการตามสถานที่ตางๆ ในการตรวจวัดอุณหภูมิ เจล            

แอลกอฮอลลลางใหแกประชาชน และมีการแจกหนากากอนามัยใหกับประชาชนเพราะวาในชวง            

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลทำใหหนากากอนามัยขาดตลาด 

3) เทศบาลตำบลแสนสุข ควรใหคำปรึกษาแกรานคาตางๆ ท่ีเปดบริการแกประชาชนในชวง

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วาควรมีการปองกันอยางไร 
 

5.4 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

หลังจากที่ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลแสนสุข อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ในชวงการแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

ผูวิจัยเห็นวาควรมีการดำเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 

1) พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในชวง

การแพรกระจายของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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การศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณี เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 

 

 

สุรเดช  ชัยประภา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอ           

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไดศึกษาขอมูลทั้งรายงานการวิจัย รายงาน

ทางวิชาการ และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ประชากรกลุม

ตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี จำนวน 308 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งใชวิธีการ

ประมวลผลการวิเคราะหคาสถิติ แลวนำมาวิเคราะหผลโดยใช 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี

คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ t-test การวิเคราะห              

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : suradet.cha@stu.nida.ac.th 
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ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง อายุ 36-40 ป ระดับ

การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงานอยูระหวาง 6-10 ป ระดับ

ปจจัยที่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก และระดับการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมีผลตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบความ

แตกตางที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ 

โดยเพศชายและเพศหญิง มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไมแตกตางกัน ปจจัยสวน

บุคคลในดานอื่น ๆ ไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประเภทของบุคลากร และดานระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ทัศนคติ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ   
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1.  บทนำ 
 

การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถบริหารจัดการตามอำนาจหนาที ่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดนั้น สิ่งจำเปนที่ตองยึดถือ คือ หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

หรือที่เรียกวาหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนมาตรฐานและกำหนดแนวทางปฏิบัติ คานิยมรวม สำหรับ

หนวยงานและบุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม ควบคูไปกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหการบริหารงาน

ของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 

เพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการ คือ 1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีขั ้นตอนการปฏิบัติงาน       

เกินความจำเปน 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 6) ประชาชนได           

รับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอยางสม่ำเสมอ  

เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางแทจริง จึงตองมีแนวทางการบริหารงาน การกำกับดูแล

องคกรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และถายทอดไปสูบุคลากรของหนวยงานในทุกระดับอยางทั่วถึงและ

มีประสิทธ ิภาพซึ ่งถ ือเปนสิ ่งสำคัญ ทั ้งน ี ้  เพื ่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล              

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกำหนด “ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ข้ึน และในป 2558 จึงไดเปลี่ยนชื่อระบบการประเมินผลการดำเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นเปน “ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” หรือ “Local Performance Assessment (LPA)” ซึ่งมีการประเมินใน 5 ดาน คือ 1) การบริหาร 

จัดการ 2) การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) การบริหารงานการเงินและการคลัง 4) การบริการ

สาธารณะ และ 5) ธรรมาภิบาล ซ่ึงผลการประเมิน LPA ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการ

วิเคราะหตามระดับผลการประเมิน 5 ระดับ คือ  

ระดับดีเดน  คือ ผลการประเมินอยูท่ีระดับ รอยละ 90 - 100 

ระดับดีมาก   คือ ผลการประเมินอยูท่ีระดับ รอยละ 80 – 89.99 

ระดับดี    คือ ผลการประเมินอยูท่ีระดับ รอยละ 70 – 79.99 

ระดับพอใช   คือ ผลการประเมินอยูท่ีระดับ รอยละ 60 – 69.99 

ระดับควรปรับปรุง  คือ ผลการประเมินต่ำกวา รอยละ 60 
  

สรุปรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือ 

Local Performance Assessment (LPA) ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 

2560-2563 ได ดังนี้ 
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ตารางที่ 1:  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือ 

Local Performance Assessment (LPA) ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 

2560-2563 
 

 

 

ป 

ดานท่ี 1 

การบริหาร 

จัดการ 

(รอยละ) 

ดานท่ี 2 

การบริหาร 

งานบุคคล 

(รอยละ) 

ดานท่ี 3  

การบริหาร 

งานการเงิน 

และการคลัง 

(รอยละ) 

ดานท่ี 4 

การบริการ 

สาธารณะ 

(รอยละ) 

ดานท่ี 5 

ธรรมาภิบาล 

(รอยละ) 

รวมท้ัง 

5 ดาน 

(รอยละ) 

ป 2563 91.82 98.10 80.45 94.12 100.00 91.37 

ป 2562 87.86 97.33 80.00 96.18 93.85 91.91 

ป 2561 92.86 97.21 87.60 98.11 100.00 94.81 

ป 2560 91.50 95.85 87.90 92.87 98.40 93.30 
 

ท่ีมา : สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี 
 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นดังตารางที ่ 1 พบวา 

ผลการประเมินทั ้ง 5 ดาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในป 2560-2563 มีผล 

การประเมินอยูในระดับดีเดน โดยเฉพาะดานที่ 5 ธรรมาภิบาล ที่มีผลการประเมินในป 2561 และ 

2563 ถึงรอยละ 100 

จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัย 

ท่ีมีผลตอการบริหารตามงานหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณี เทศบาลนครปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบความแตกตางของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัย 

สวนบุคคล ในฐานะที ่ผู วิจัยเคยเปนบุคลากรในสังกัด จึงเห็นวาการศึกษาทัศนคติของบุคลากร 

ตอปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการเปรียบเทียบความแตกตางของ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

เปนอยางไร ซ่ึงจะนำไปสูผลลัพธในการสรางความเชื่อม่ันและยอมรับของประชาชนตอการดำเนินงาน

ของหนวยงาน 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3. วิธีการศึกษา 
 

 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล ทั้งรายงานการวิจัย 

รายงานทางวิชาการ และบทความตาง ๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดกลุมประชากร คือ บุคลากรของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวนท้ังสิ้น 1,268 คน และกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอางอิงจาก

สูตรของการกำหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (สุวิมล  ติรกานันท, 2548 : 176) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งกำหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ระดับ 0.05 โดย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จำนวน 308 คน 

3.3 ขอบเขตตัวแปร 

3.3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ประกอบดวย 1) ขอมูลสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรหนวยงานท่ีสังกัด และระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

หนวยงาน และ 2) กรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-s Framework) ไดแก กลยุทธ (Strategy) 

โครงสราง (Structure) ระบบ (System) รูปแบบ (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) คานิยมรวม 

(Share values) 

3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวยหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 

10 ดาน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   1226  

3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.5  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายปด โดยให

ครอบคลุมตามหัวขอที่ตองการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอ           

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนคำถาม

ปลายปดแบบมีหลายคำตอบใหเลือก และเลือกตอบไดเพียงคำตอบเดียวจำนวน 6 ขอ 

สวนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหการบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุร ีมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-s Framework) จำนวน 21 ขอ 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดับการศึกษา 

4) ประเภทบุคลากร 

5) หนวยงานที่สังกัด 

6) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย 

McKinsey 7-s Framework 
 

1) กลยุทธ (Strategy) 

 
2) โครงสราง (Structure) 

 
3) ระบบ (System) 

 
4) รูปแบบ (Style) 

 
5) บุคลากร (Staff) 

 
6) ทักษะ (Skill) 

 
7) คานิยมรวม (Share values) 
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สวนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 ขอ 

สวนท่ี 4 เปนคำถามที ่ใหผู ตอบแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการแกไข เสนอแนะ

เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีกำหนดไว 

เม่ือผูวิจัยไดรวบรวบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดตรวจสอบความถูกตองและความ

ครบถวนของขอมูลที่ไดรับ จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาลงรหัส (Coding) ดวยการกำหนดตัวเลขใหกับ

คำตอบที่ไดรับ แลวจึงนำไปประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences for windows) และนำเสนอผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 

2 แบบ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ย t-test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA Analysis 

of Variance) และวิธีการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) 

3.6  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา 4 เดือน 

 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยขอนำเสนอสรุปผล

การศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้  

4.1 ดานขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.90  

มีอายุระหวาง อาย ุ36-40 ป คิดเปนรอยละ 46.40 ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

51.90 ประเภทบุคลากรพนักงานจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 38.60 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

หนวยงาน อยูระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 49.40 

4.2 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที ่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพเปนการแสดง           

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดของ

แมคคินซีย (McKinsey 7-s Framework) 7 ดาน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยรวมมีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สรุปไดตามตารางท่ี 2 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   1228  

ตารางท่ี 2:  ผลการวิเคราะหระดับปจจัยท่ีทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับปจจัยท่ีทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ       𝑿𝑿� S.D. ระดับ 

ดานกลยุทธ (Strategy) 4.28 0.44 มาก 

ดานโครงสราง (Structure) 4.25 0.46 มาก 

ดานระบบ (System) 4.07 0.59 มาก 

ดานรูปแบบ (Style) 4.21 0.50 มาก 

ดานบุคลากร (Staff) 4.15 0.54 มาก 

ดานทักษะ (Skill) 4.29 0.45 มาก 

ดานคานิยมรวม (Share values) 4.21 0.52 มาก 

รวม 4.20 0.50 มาก 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนการแสดง 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ดาน พบวา การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวน

เบี่ยงเบนสวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.46 ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3:  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   𝑿𝑿� S.D. ระดับ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.24 0.49 มาก 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.31 0.45 มาก 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.18 0.58 มาก 

หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) 4.31 0.46 มาก 

หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency) 4.31 0.45 มาก 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 4.32 0.46 มาก 

หลักความเสมอภาค (Equity) 4.16 0.58 มาก 

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

(Participation/Consensus) 

4.21 0.51 มาก 

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 4.30 0.46 มาก 

หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) 4.41 0.47 มาก 

รวม 4.28 0.46 มาก 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปรียบเทียบ

ความแตกตาง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีผลตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ดานอายุ 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามชวงอายุ 

ไดแก กลุมอายุ 41 ปขึ้นไป แตกตางกันกับ กลุมอายุ 26-30 ป ดานระดับการศึกษา พบวามีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา ไดแก 

ระดับปริญญาโท แตกตางกันกับระดับปริญญาตรี ดานประเภทของบุคลากร มีความแตกตางกัน          

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของบุคลากรจำนวน 2 ประเภท 

ไดแก ประเภทบุคลากร พนักงานจางทั่วไป และพนักงานเทศบาล แตกตางกันกับพนักงานจางตาม

ภารกิจ และดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ไดแก 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ไมเกิน 5 ป แตกตางกันกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

หนวยงาน 11-15 ป 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานกลยุทธ (Strategy) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

จึงยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานกลยุทธ (Strategy)  

มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .391 .120  3.254 .001 

ดานกลยทุธ .907 .028 .881 32.571 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานโครงสราง (Structure) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

จึงยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานโครงสราง (Structure) 

มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .942 .147  6.391 .000 

ปจจัยดานโครงสราง .784 .034 .793 22.795 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานระบบ (System) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึง

ยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานระบบ (System) มีผลตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 1.929 .123  15.714 .000 
ปจจัยดานระบบ .577 .030 .742 19.353 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 สมมติฐานที่ 5 ปจจัยดานรูปแบบ (Style) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

จึงยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานรูปแบบ (Style) มีผลตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 1.033 .119  8.645 .000 

ปจจัยดานรูปแบบ .770 .028 .843 27.382 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานบุคลากร (Staff) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึง

ยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานบุคลากร (Staff) มีผลตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 1.347 .109    12.358 .000 

ปจจัยดานบุคลากร .706 .026 .841 27.159 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานทักษะ (Skill) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึง

ยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานทักษะ (Skill) มีผลตอ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .343 .112  3.079 .002 

ปจจัยดานทกัษะ .916 .026 .897 35.488 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานคานิยมรวม (Share values) มีผลตอการบริหารงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาลจึงยอมรับสมมติฐาน (เนื่องจาก Sig. มีคานอยกวา 0.05) กลาวคือ ปจจัยดานคานิยมรวม 

(Share values) มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .952 .096  9.944 .000 

ปจจัยดานคานยิม .790 .023 .895 35.047 .000 

a. Dependent Variable: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. สรุปผล อภปิรายผล 
 

จากการศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอนำเสนอสรุปผล 

ดังนี้  

5.1 ดานขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง อายุ 36-40 ป 

ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ดานประเภทของบุคลากร พนักงานจางทั่วไป และระยะเวลา 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน อยูระหวาง 6-10 ป 

ดานเพศ จากกลุมตัวอยาง เพศชายและเพศหญิง มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง 

(2554) ท่ีไดศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมดานเพศไมตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย ทวีระวงษ 

(2557) ที่ไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน             

เขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานอายุ จากกลุมตัวอยาง อายุที่แตกตางกันมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย ทวีระวงษ 

(2557) ที่ไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาบุคลากรภายในองคกรที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน 

ดานระดับการศึกษา จากกลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของจาเอกสุรเมธ ทองดวง (2556) ท่ีไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมไมแตกตางกัน 

ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน จากกลุมตัวอยางระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ในหนวยงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่ไดศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวาดานระยะเวลาในการดำรงตำแหนงโดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที ่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เปนการแสดง             

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดกรอบ

แนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-s Framework) 7 ดาน คือ ดานกลยุทธ (Strategy)  ดานโครงสราง 

(Structure) ดานระบบ (System) ดานรูปแบบ (Style) ดานบุคลากร (Staff) ดานทักษะ (Skill) และ

ดานคานิยมรวม (Share values) โดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ              

ปณฑารีย ฟองแพร (2559) ท่ีไดศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ 

การทำงานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี พบวาปจจัยการประเมินองคกรที ่มีผลตอ

ความสำเร็จในการเปนองคกร (7S Mckinsey) ในดานตาง ๆ มีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

จากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานทักษะ (Skill) ดานกลยุทธ (Strategy) ดานโครงสราง 

(Structure) ดานรูปแบบ (Style) ดานคานิยมรวม (Share values) ดานบุคลากร (Staff) และดาน

ระบบ (System) เรียงตามลำดับ ซ่ึงแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานกลยุทธ (Strategy) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขอจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีการกำหนดเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน

การดำเนินงานอยางชัดเจน รองลงมาหนวยงานมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน และ

หนวยงานมีการวางแผนกลยุทธและยุทธศาสตรที ่เหมาะสม รองรับการเปลี ่ยนแปลงไดทันตอ

สถานการณกับจุดมุงหมายและภารกิจของหนวยงานเรียงตามลำดับ  

ดานโครงสราง (Structure) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ

จากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาบทบาทภารกิจ อำนาจหนาที่ภายในหนวยงานของทาน

สามารถตอบสนองกับเปาหมายของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา หนวยงานของทานมี

โครงสรางหนวยงานและลำดับการบังคับบัญชาที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน และหนวยงานของทานมีการแบงสายงานบังคับบัญชาที่มุงเนน

ใหผูบังคับบัญชาสามารถใหคำแนะนำและชวยเหลือไดอยางใกลชิด เรียงตามลำดับ 

ดานระบบ (System) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอจากคา

คะแนนเฉลี ่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานของทานมีการเชื ่อมโยงขอมูลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศกับหนวยงานภายนอก รองลงมา หนวยงานของทานมีวัสดุ อุปกรณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เพียงพอตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหนวยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยสนับสนุนการดำเนินงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เรียงตามลำดับ  

ดานรูปแบบ (Style) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาผูบริหารหนวยงานเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา

ยึดถือและปฏิบัติตามรองลงมา ผูบริหารหนวยงานของทานมีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกดาน

เปนระยะ และหนวยงานมีการมอบอำนาจและแบงการบริหารงานในแตละระดับอยางชัดเจนเรียง

ตามลำดับ  
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ดานบุคลากร (Staff) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานของทานเปดโอกาสบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทำงาน รองลงมา หนวยงานของทานมีการสรรหา

บุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม และบุคลากรแตละตำแหนงมีโอกาสกาวหนาใน

สายงานอาชีพ เรียงตามลำดับ 

ดานทักษะ (Skill) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบรองลงมา หนวยงานมีการจัดฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อยางสม่ำเสมอ และบุคลากรมีทักษะในการทำงานรวมกันเปนทีมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เรียงตามลำดับ 

5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนการแสดงความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ดาน คือ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม 

(Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 

(Participation/Consensus) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  และหลักคุณธรรม/จริยธรรม 

(Morality/Ethic) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไป

หานอย พบวาหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักการ

เปดเผย/โปรงใส (Transparency)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได (Accountability)  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus) 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักความเสมอภาค (Equity) เรียงตามลำดับ ซึ่งแตละ

ดานมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาราย

ขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีการใชทรัพยากรอยางประหยดัและคุมคา 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม และหนวยงานมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เรียงตามลำดับ 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา

รายขอ จากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบและมีมาตรฐาน และหนวยงานมีการดำเนินงานท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม

และชุมชนเรียงตามลำดับ 
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness) กลุ มตัวอยางมีความเห็นอยู ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีการตรวจสอบใหบุคลากร

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว และหนวยงานมีการจัดระบบและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองตามความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลายและ

แตกตางไดอยางเหมาะสม เรียงตามลำดับ 

หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได(Accountability) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยู             

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีการ

รายงานความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการสำคัญใหประชาชนไดรับทราบ และหนวยงานไดรับ

การตรวจสอบการดำเนินงานจากหนวยงานภายนอก เรียงตามลำดับ 

หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

จำเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ำเสมอจากหนวยงานภายนอก และหนวยงานมี

แนวทางและระบบการตรวจสอบกำกับดูแลที่เสริมสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต เรียง

ตามลำดับ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขอ

จากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางเครงครัด และหนวยงานมีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

อยางเสมอภาค และไมมีการเลือกปฏิบัติ เรียงตามลำดับ 

หลักความเสมอภาค (Equity) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขอ

จากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาหนวยงานมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ

ท่ีคำนึงถึงความตองการและผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ และผูนำของหนวยงานให

ความสำคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก เรียงตามลำดับ 

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus) กลุม

ตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวาหนวยงานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมรับรู ใน            

การดำเนินงานของหนวยงาน และบุคลากรในหนวยงานมีอิสระทางความคิด สามารถแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะ ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของหนวยงานเรียง

ตามลำดับ 

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวาหนวยงานของทานมีการมอบอำนาจและ

แบงงานความรับผิดชอบใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ และหนวยงานของทานมีการจัดโครงสราง

การทำงาน/สายการบังคับบัญชาของบุคลากรฝายตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เรียง

ตามลำดับ 
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หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) กลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริต ไมเรียกรับผลประโยชน และผูนำของหนวยงานยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีแกบุคลากร เรียงตามลำดับ 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงมีขอเสนอแนะ

แนวทางท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.1.1 ควรมีการดำเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง สงเสริม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งานบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาขับเคลื่อนสูการเปนองคกรตนแบบใหหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเขามาศึกษา 

6.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร สำหรับใชเปนขอมูลสนับสนุน

การบริหารงานขององคการ รวมทั้งเพื่อเปนการรองรับแนวทางการจัดทำกระบวนการธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ (Data Governance Process Guideline)  

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

6.2.1 บุคลากรในแตละตำแหนงมีโอกาสกาวหนาในสายงานอาชีพ ผูบังคับบัญชา

ควรเปดโอกาสใหการสนับสนนุ สงเสริมบุคลากร สามารถหาแนวทางวิธีการในการกาวหนาในสายอาชีพ 

ตลอดจนจัดทำแผนสรางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร 

6.2.2 ผู บังคับบัญชาควรใหคำแนะนำปรึกษา และชี ้แจงเกี ่ยวกับงานในหนาท่ี

รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติใหชัดเจน เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 

ใหความสำคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก 

6.2.3 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ควรเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและทัศนคติของบุคลากรที่เขามาใหมใหมีสวนสนับสนุนการดำเนินงานตาม 

กลยุทธและเปาหมายขององคการ รวมท้ังการสรางวัฒนธรรมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 

6.2.4 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยท่ีทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เปนการแสดง

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่ทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 7 ดาน ตามกรอบ

แนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-s Framework) โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน

ระบบ (System) ในประเด็นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการดำเนินงานได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีวัสดุ อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมเพียงพอ 

ตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควรสงเสริมและใหความสำคัญในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ 
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ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการวางและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหเพียงพอตอ 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

6.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนการแสดง

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ดาน โดยดานที่มีคะแนน

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ หลักความเสมอภาค (Equity) ในประเด็นของการมีระบบการจัดสรรทรัพยากร

และงบประมาณที่คำนึงถึงความตองการและผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น 

จึงควรใหความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณใหสอดคลองและเอื ้ออำนวยกับ

ผลประโยชนของคนทุกกลุมอยางเทาเทียม 

6.3 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

6.3.1 ควรมีการนำผลการดำเนินงานขององคกรอื ่นที ่มีล ักษณะใกลเคียงกันมา              

วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการขององคกร 

6.3.2 โดยท่ีการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีทำใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

7 ดาน คือ ความชัดเจนดานกลยุทธ (Strategy)  ดานโครงสราง (Structure)  ดานระบบ (System)  

ดานรูปแบบ (Style)  ดานบุคลากร (Staff)  ดานทักษะ (Skill) และดานคานิยมรวม (Share values) 

ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรกำหนดปจจัยอื่น ๆ ที่อาจะมีผลตอความสำเร็จในการบริหารงาน 

ของหนวยงานตอไป 
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเขาถึง และความเขาใจในการกูยืมเงิน

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยแพลตฟอรม  

“Peer to Peer lending” (P2P lending) 

ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

ณัฐพล  พวงเพชร0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงและความเขาใจใน

การกูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผานแพลตฟอรม “Peer-to-Peer” Lending (P2P Lending) 

ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษากลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง พบวา

กลุมตัวอยางมีระดับความรูและความเขาในในการกูยืมเงิน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผานแพลตฟอรม 

“Peer-to-Peer” Lending (P2P Lending) รวมท้ังหากมีโอกาสในการกูยืมก็สนใจท่ีจะทำการกูยืมใน

รูปแบบ P2P Lending และยังมีความสามารถในการเขาถึงการกูยืมในรูปแบบนี้ไดผานทางรูปแบบ

การกูยืมแบบออนไลนหรือผานทาง แอฟฟลิเคชั่น (Application) โดยกลุมตัวอยางสนใจทำการกูยืม

เงินดวยระบบ P2P lending โดยการกูยืมดังกลาวนี้ ก็เพื่อที่จำนำไปใชจายในการอุปโภคและบริโภค

เปนหลัก ในสวนของขอเสนอแนะนั้น การกูยืมดวยระบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสียทางภาครัฐควรที่จะ 

หันมาทำความเขาใจในเรื่องของระบบการกูยืมเงินผานแพลตฟอรม P2P Lending ใหมากขึ้นกวานี้ 

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงแลงเงินทุนไดโดยงายเพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนใหหลุดพน

จากหนี้นอกระบบ ทางภาครัฐเองควรมีการนำเสนอขอมูลทุกดานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อใหประชาชน

ไดรับทราบวาระบบการกูยืมแบบออนไลน P2P Lending ดังกลาวนี้ มีท้ังขอดี และในสวนของขอเสีย

มากนอยเพียงใด วิธีการกูยืมทำไดดวยวิธีการไหนอ ความเสี่ยของการกูยืมมีอะไรบาง รวมถึงการให

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล : lawyerbombay10@gmail.com 
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ประชาชนไดรับรูและเขาใจเก่ียวกับการกูยืมเงินในแตละรูปแบบ และควรมีชองทางในการเขาถึงแหลง

เงินทุนในภาคประชาชนใหมากกวานี้ โดยการใหทางธนาคารตางๆ หันมาสนใจในรูปแบบการปลอยกู

ดวยระบบออนไลนนี้ใหมากข้ึน นอกเหนือจากการเขาถึงแหลงทุนในรูปแบบเดิมๆ  

 

คำสำคัญ:  P2P lending  การกูยืม  แพลตฟอรม 

 

1. บทนำ 
 

โลกในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีไดกาวเขามามีบทบทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยเฉพาะ

เรื่องการเงินไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการตาง ๆ มากมาย หรือจะเรียกวา Financial Technology 

หรือ FinTech ซึ่งเปนการทำธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม มาประยุกตใชกับการใหบริการ            

ดานธุรกรรมทางการเงินในการสรางนวัตกรรมใหม P2P Lending แพลตฟอรมการกูเงินแบบใหม 

P2P (Peer-to-Peer) Lending คือระบบตลาดสินเชื่อออนไลนที่เปดโอกาสใหผูกู และผูใหกู (นักลงทุน) 

สามารถกูเงินระหวางกันไดโดยตรงผานแพลตฟอรมออนไลน โดยไมจำเปนตองผานตัวกลางและ

โดยทั่วไปแลวอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ P2P Lending จะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยทั่วไปเล็กนอยของเงนิกู

ธนาคาร แตวาจะต่ำกวาการกูนอกระบบแนนอน โดยจุดเดนหลักของ P2P Lending คือเปนธุรกรรม

แบบ many-to-one กลาวคือ ผูขอสินเชื่อหนึ่งรายจะมีผูใหกูรวม (นักลงทุน) ไดมากกวาหนึ่งราย 

ขณะเดียวกันนักลงทุนหนึ่งรายสามารถกระจายการปลอยกูไดหลายราย จึงเปนท่ีมาของคำวา “Peer 

to Peer” Lending หรือระบบสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล 

P2P Lending เปนนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึน           

มาใหมในประเทศไทย และในประเทศไทย ถือวาเปนเรื่องใหมเนื่องจากยังไมสามารถเปดใหบริการ           

ในรูปแบบนี้ได ซึ ่งตองรอการประกาศหลักเกณฑรวมไปถึงกรอบกติกาตาง ๆ จากทางธนาคาร              

แหงประเทศไทย (ธปท.) ปจจุบันไดรางเกณฑการใหบริการ P2P Lending ในไทยเสร็จแลว รอแคการ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังและออกกฎหมายมากำกับดูแล (Regulation) เพียงเทานั้น การศึกษาเรื่อง

ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้ในการเลือกใชแหลงเงินทุนผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending 

(P2P lending) ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ปญหาหนี้สินยังเปนตนตอหลักของความ

ยากจน และการที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในรูปแบบตางๆ ได ในสถานการณปจจุบันนี้ 

เมื่อประชาชนมีความตองการใชจายเงินอยางเรงดวน ก็ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได          

จึงตองอาศัยหนี้นอกระบบ การนำเทคโนโลยีเก่ียวกับการเงินเขามาใชในระบบการกูยืมเงินโดยไมผาน

ตัวกลางในการดำเนินการ ระบบ P2P lending ไดเริ่มเขามาแทนที่วิธีการกูยืมเงินในรูปแบบเดิมๆ 

โดยอาศัยการกูยืมเงินผาน APPLICATION ที่สะดวก สบาย งายตอการเขาถึงเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เทานั้น นาจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกและงาย

ขึ้นมากกวาเดิม และนั้นอาจจะเปนสาเหตุที่นาจะกอใหเกิดหนี้เสียในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น หากผูกู             
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ไมสามารถยับยั้งชางใจในการใชจายเงินที่กูยืมมา ยิ่งในชวงเศรษฐกิจถอถอยเชนนี้ ความสามารถใน

การชำระหนี้ยอมลดความสามารถลงไปดวย หากการใชจายดังกลาวผิดวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน

แลว เงินที่กูยืมไปก็ไมสามารถกอใหเกิดประโยชนกับตัวเองและครอบครัวได หากจะกอใหเกิดภาระ

หนี้กับตัวเองและครอบครัวเพ่ิมมากกข้ึนกวาเดิม 

 

2. วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินรูปแบบเดิม 

ในสวนของหนาที่สถาบันการเงิน โดยปกติจะทำหนาที่ในการระดมเงินออม ใหกูยืมแกผูท่ี

ตองการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจโดยจายดอกเบี้ยใหแกผู ออม และคิด

ดอกเบี้ยจากผูกูยืม และปกติก็จะมีอยู 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งท่ีมีรายไดแลวตองการท่ีจะเก็บออมไว และ

อีกสวนคือกลุมท่ีตองการเงินทุนไปประกอบธุรกิจของตน สถาบันการเงินจะเขามาเปนตัวกลางใหบริการ

ทางการเงินแกคนท้ัง 2 กลุมนี้ สถาบันการเงินจะระดมเงินออกจากประชาชนในรูปแบบตางๆ กัน แลว

ใหผูท่ีตองการกูยืมไปลงทุนในกิจการของตน ธนาคารพาณิชยจึงนับเปนสถาบันการเงินภาคเอกชนท่ีมี

ความสำคัญที่สุดในประเทศไทยเพราะมีจำนวนของปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินใหกูสูงสุดเม่ือ 

เทียบกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ    

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาสินเช่ือในรูปแบบเดิม 

หลักเกณฑการขออนุมัติสินเชื่อ เมื่อยื่นขอกูเงินทางธนาคารมีหลักเกณฑสำคัญ 3 ประการ 

ตอไปนี้     

1) หลักความสามารถในการชำระหนี้  

2) หลักประกันเงินกู ดูจาก ก. ความเหมาะสมของหลักประกันที่ใชในการค้ำประกันการกูยืม 

ข. มูลคาตลาดของหลักประกันหรือราคาประเมินตามราคาซ้ือขายในเวลานั้น  

3) หลักคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน อายุของผูกู ประวัติการชำระหนี้  

เมื่อผูขอสินเชื่อผานหลักเกณฑที่หนึ่งแลวเจาหนาที่สินเชื่อก็จะไปวิเคราะหในหลักเกณฑที่ 2 

ตอไป คือ  

หลักเกณฑการวิเคราะหสินเชื่อดวย 3 P ประกอบดวย 1. Purpose (วัตถุประสงคในการกู

เงิน) 2. Payment (การชำระเงินกู) 3. Protection (การปองกันความเสี่ยง)  
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หลักเกณฑการวิเคราะหสินเชื่อดวย 5 C ประกอบดวย  1.Character (บุคลิก ลักษณะและ

ความตั้งใจจริงของผูกู) 2.Capacity (ความสามารถในการทำกำไรและการชำระหนี้) 3.Capital (เงินทุนของ

เจาของกิจการหรือผูถือหุน) 4.Collateral (หลักทรัพยค้ำประกัน) 5.Condition (สภาวการณและ

สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ)  ที่มา https://bsc.dip.go.th/th/category/financial-accounting/fs-

LoanCriteria 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Fintech Technology 

แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Financial Technology (FinTech) และ ความสำคัญของ 

FinTech ตอระบบเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ Financial Technology 

(FinTech) จะมีคอนขางจำกัดโดยอาจแบงวิวัฒนาการของ FinTech ไดเปน 3 ยุคไดแก 1.ยุค FinTech 

1.0: ป ค.ศ. 1866-1967 ซึ่งเปนยุคที่นับเปนจุดเริ่มตนของการนำเสนอรูปแบบการใหบริการทาง

การเงินแบบดิจิทัล 2.ยุค FinTech 2.0: ป ค.ศ. 1987-2008 ระบบอินเทอรเน็ตที่เริ่มเติบโตและเปน 

ที่นิยมใชกันแพรหลายมากขึ้น สงผลใหการใหบริการของกลุมสถาบันการเงินรายใหญเขาสูระบบ

ดิจิทัล และสามารถนำเสนอบริการธุรกรรมทางการเงินที่เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเต็มขั้น 3.ยุค 

FinTech 3.0: ป ค.ศ. 2009 ถึงปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่มีผูใหบริการทางการเงินรายใหมเขาสูตลาดเปน

จำนวนมาก FinTech จึงไมไดถูกจำกัดเฉพาะกับสถาบันการเงินเทานั้น  

3.4  แนวคิดเกี่ยวกับ P2P คืออะไร 

คำวา peer-to-peer lending (หรือรูจักกันสั้นๆ วา p2p lending) หมายถึงการกูยืมเงิน

ระหวาง บุคคล ตอ บุคคล ซึ่งลักษณะการทำงานหรือกระบวนการของ p2p lending ตาม Wikipedia 

ไดใหคำจำกัดความวา “การทำธุรกรรมทางการเงินชนิดหนึ่ง (โดยสวนมากจะเปนการกูยืมเงิน) 

ระหวางบุคคล โดยผานระบบออนไลนและไมผานตัวกลาง” โดยระบบออนไลนทำหนาที่เปนตัวกลาง

ในการจับคู matching ระหวางผูฝากและผูกู โดยไดรับคาธรรมเนียมหลักในรูปของ spread โดย             

ผูใหกูตองเปนผูแบกรับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผูกู (NPL)  

3.4.1 รูปแบบการกูยืมเงินผานระบบ P2P ของตางประเทศ 

เครือขาย Peer to Peer ถูกคิดคนกันมาตั้งแตป 1979 ซึ่งมีผูคิดคน peer to peer 

คือ USENET ในยุคแรกเริ่มของอินเทอรเน็ตถือวา P2P เปนสิ่งที่ใหมและนาสนใจเครือขาย peer to 

peer คือการทำงานโดยจะใหคอมพิวเตอรของแตละผูใชไดทำหนาที่เปนทั้งผูรับและผูสงขอมูลใน      

เวลาเดียวกัน Peer-to-peer lending เติบโตอยางกาวกระโดด สิ่งท่ีจะตองทำความเขาใจกอนก็คือวา 

peer to peer จะเหมาะกับเครือขายของการใชงานของ Work Group ท่ีมีขนาดไมใหญมากนัก และ

เปนการทำงานที่มีทรัพยากรที่ใชในการแชรไมมาก โดยปกติแลว P2P จะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. Pure P2P เปนเครือขายท่ีเปด Peer โดยตรงโดยไมมี Server กลาง โดยมีขอดีตรงท่ีความสามารถ

ในการขยายเครือขายที ่ง าย 2. Hybrid P2P เปนเครือขายที ่มี Sever ทำหนาที ่ในการควบคุม

รายละเอียดตางๆ ของขอมูล แตรูปแบบสงผานขอมูลยังเปน P2P แบบเดิมอยู ขอดีก็คือความเสถียร
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ในการสงและประสิทธิภาพการรับสงขอมูลที่มากกวา 3. Super Peer เครือขายที่มีจุดเดนในการลด

เวลาการโหลดขอมูล การควบคุม Balance ของขอมูลทำไดงาย และสามารถรับมือปญหาตาง ๆ ได

ดีกวา Peer รูปแบบอ่ืน  

3.4.2 รูปแบบการกูยืมเงินผานระบบ P2P ของประเทศไทย (เริ่ม-ปจจุบันถึงไหน) 

สำหรับ P2P lending ในประเทศไทยเริ่มเขามาเมื่อประมาณปลายป 2558 และ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนผูกำกับดูแลเฉพาะแพลตฟอรมที่เปนตัวกลางในการจับคูผูกู ท่ี

เปนบุคคลธรรมดากับผูใหกูที่เปนไดทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเทานั้น  ผูใหบริการระบบหรือ

เครือขายอิเล็กทรอนิกสสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending 

Platform) ดังกลาวทำหนาที่เปนตัวกลางสนับสนุนใหเกิดการกูยืมระหวางผูกู และผูใหกู  โดยจับคู

ระหวางผูที ่ตองการกูเงินและผูที ่ตองการใหกู รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ              

การนำสงเงินกูและจายคืนเงินกู หรือติดตามหนี้ ธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เปนกิจการท่ี

ตองขออนุญาต และ ธปท. ไดกำหนดใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจตองทดสอบการใหบริการใน

วงจำกัดภายใต Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จเพ่ือใหม่ันใจวามีการบริหารความเสี่ยง

และดูแลผูใชบริการอยางเหมาะสม จึงจะสามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจในวงกวางโดยมี 

บริษัท ดีพสปารคส เพียร เลนดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนรายแรกที่เขาทดสอบระบบ ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 

2563  และมี บจ เนสทติฟลาย และ บจ เพียร พาวเวอร แพลตฟอรม ไดรับอนุมัติทดสอบเม่ือ            

วันท่ี 28 กันยายน 2563 ท่ีผานมา 

3.5 บทความหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นางสาวปณิดา ถกลวิโรจน (2019) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับ P2P lending วาไดกลายเปน

ทางเลือกใหมใหผู ตองการเงินสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกรวดเร็วผานชองทางออนไลน             

จากการนำเทคโนโลยีมาทำหนาที่ตัวกลางทางการเงินซึ่งจะสงผลใหตนทุนทางการเงินของผูกูต่ำลง 

อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินใหประชาชนและบุคคลผูประกอบธุรกิจที่ไมสามารถ

เขาถึงการกูยืมเงินจากธนาคารไดโดยไมตองไปกูนอกระบบซึ่งอาจมีดอกเบี้ยที่สูงมาก โดย ธปท. ได

กำหนดหลักเกณฑในการกำกับดูแลผูประกอบธุรกิจ P2P lending platform ใหมีการดำเนินธุรกิจ

อยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได กรรมการ หรือผูมีอำนาจในการจัดการของแพลตฟอรม                

ตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถ ไมเคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐาน

วิชาชีพ และไมมีปญหาดานสถานะทางการเงิน (ไมเปน NPL)  

อุษณี ดีเรือน (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบบเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล จากการศึกษาถึงปญหาในการกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส Peer to Peer Lending นั้นพบวา มีประเด็น

ปญหาท่ีตองพิจารณาอยู 3 ประเด็น ไดแก        
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1. ประเดน็ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑ กำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส

สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending)  

2. ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายพิเศษ ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบบ

เครือขาย อิเล็กทรอนิกส Peer to Peer Lending  

3. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับหนวยงานคุมครองผูบริโภคอัน เนื่องมาจากการใชบริการธุรกิจ

ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส Peer to Peer Lending ซ่ึงปญหาดังกลาวนั้นทำใหการกำกับดูแลการ

ประกอบธุรกิจระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส Peer to Peer Lending ในประเทศไทยยังไมเพียงพอ

และยังไมครอบคลุมถึงรูปแบบธุรกิจการใหบริการระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส Peer to Peer Lending 

ในปจจุบัน  

ธนาคารแหงประเทศไทย (2562) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับ P2P lending อธิบายเกี่ยวกับ

ความหมาย ขั้นตอนวิธีการของการกูยืมเงินระหวางบุคคลกับบุคคล โดยใครสามารถขอกูและใคร

สามารถปลอยกูได รวมไปถึง ขอดีขอเสีย และความเสี่ยงของ P2P Lending มีอะไรบาง รวมทั้งการ

อธิบายคุณสมบัติของบริษัทท่ีจะมาทำการประกอบธุรกิจ  P2P Lending Platform  

พรชนก เทพขาม (2562) ไดเขียนบทความเก่ียวกับ เศรษฐกิจแบงปน: บทเรียนการกูยืมผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส (Peer-to-peer Lending) กระแสเทคโนโลยีทางการเงินที่พัดเขามาอยาง           

ไมออนแรง ในปจจุบัน เปนกระแสที่ทาทายตอภาคการเงินและเศรษฐกิจในภาพรวมอยางมาก โดยเฉพาะ

ธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล หรือ Peerto-peer lending ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบการเงินได  

นายอรรถสิทธิ ์ แจมฟา (2561) ไดเขียนบทความเกี ่ยวกับ P2P Lending คุกคามธุรกิจ

ธนาคารจริงหรือ? หาก P2P Lending ในไทยมีหลักเกณฑและไดรับการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

จะชวยสนับสนุนขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังอาจชวยลดปญหาหนี้

นอกระบบของประเทศไดอีกดวย โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากคาดวาอาจมี

ผลกระทบตอธุรกิจธนาคาร ดังนี้ 1. ธนาคารอาจสูญเสียฐานลูกคาเดิมหรือลูกคาใหมซึ่งเปนผูกู ชั้นดี

บางสวนไป 2. ธนาคารอาจสูญเสียโอกาสสำหรับลูกคาใหมท่ีมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ  

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงและความเขาใจในการกูยืมเงินผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending (P2P lending) ของประชาชนในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประชาชนในป 2562 มีจำนวน 1,878,146 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ โดย

ประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยคำนวณจำนวนตัวอยางโดย 

ใชสูตรในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรของยามาเน (Yamane, 1973, p. 886)  ผู วิจัยยอมรับคา
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ความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางไดเทากับ .05 ขนาดของกลุมตัวอยางจะคำนวณไดเทากับ 

400 ราย โดยขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน ผูศึกษาดำเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยมา

วิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลทั ่วไปดวยการใชสถิติพื ้นฐาน ไดแก  

ความถี ่ (Frequency distribution) และคารอยละ (Percentage) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Analysis) เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย โดยใชการวิเคราะหแบบไคสแควร 

(Chi-square test) ซ่ึงผูวิจัยเองก็ไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดังนี้ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. อาชีพ 

5. รายไดตอเดือน 6. ภาระหนี้สิน 7. การใชสื่อสังคมออนไลน 8. ระยะเวลาในการเลนสื่อออนไลน           

9. ประโยชนของการใชสื่อออนไลน  

 

5. สรุปผลการวิเคราะห 
 

การศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงและความเขาใจในการกูยืมเงินผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending (P2P lending) ของประชาชนในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชกลุมตัวอยาง 400 คน ทำการเก็บขอมูลในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง 

16 พฤศจิกายน 2563 ไดกลับคืนมา 400 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับคิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัย           

ขอสรุปผลการศึกษาตามลำดับตามสมมติฐานเพื ่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีผลตอ              

การตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม 

โดยการตัดสินใจออกเปน 2 กลุมคือ ความสนใจ และความไมสนใจ (รวมเฉย ๆ) ซึ่งผลการวิเคราะห

ขอมูล พบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1  เพศที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P 

lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับเพศ พบวา เพศชายมีสัดสวนของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending สูงกวาเพศหญิง (รอยละ 55.24 เปรียบเทียบกับรอยละ 51.05) ซึ่งความสัมพันธดังกลาว           

ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตโดยหลักผูชายในฐานะของ

หัวหนาครอบครัว จะเปนผูท่ีสนใจในการกูยืมเงินในระบบออนไลนมากกวา 

สมมติฐานขอที ่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี ้ผานระบบ P2P 

lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับอายุ พบวา กลุมอายุ 33-45 ป มีสัดสวนของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ 

P2P lending สูงกวากลุมอายุ 46 ปขึ้นไป และกลุมอายุ 20-32 ป (รอยละ 56.50 เปรียบเทียบกับ
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รอยละ 52.54 และรอยละ 50.00 ตามลำดับ) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P 

lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับสถานภาพ พบวา สมรสมีสัดสวนของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending สูงกวาหยาราง และโสด (รอยละ 61.97 เปรียบเทียบกับรอยละ 57.14 และรอยละ 47.95 

ตามลำดับ) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 4 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P 

lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับอาชีพ พบวา รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการมีสัดสวนของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงิน 

ผานระบบ P2P lending สูงกวาเกษตรกรและรับจางทั่วไป คาขาย/เจาของกิจการ และอาชีพอื่น ๆ 

(รอยละ 69.08 เปรียบเทียบกับรอยละ 65.62 รอยละ 46.00 และรอยละ 32.09 ตามลำดับ) ซ่ึง

ความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 5 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ 

P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับรายไดตอเดือน พบวา รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-30,000 บาท มีสัดสวนของ

ความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P lending สูงกวารายไดตอเดือนมากกวา 50,000 

บาทขึ้นไป รายไดตอเดือนอยูระหวาง 30,001-50,000 บาท และรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 

10,000 บาท (รอยละ 64.43 เปรียบเทียบกับรอยละ 53.41 รอยละ 51.22 และรอยละ 34.57 

ตามลำดับ) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 6 ภาระหนี้สินที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ 

P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับภาระหนี้สิน พบวา ภาระหนี้สินอยูระหวาง 60,001-100,000 บาท มีสัดสวนของความสนใจ

เก่ียวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P lending สูงกวาภาระหนี้สินอยูระหวาง 30,001-60,000 บาท 

ภาระหนี้สิน 100,001 บาทขึ้นไป และภาระหนี้สินอยูระหวาง 10,000-30,000 บาท (รอยละ 74.19 

เปรียบเทียบกับรอยละ 63.27 รอยละ 58.82 และรอยละ 42.93 ตามลำดับ) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 7 การใชสื่อสังคมออนไลนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้

ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับการใชสื่อสังคมออนไลน พบวา การใช Line Instagram Twitter มีสัดสวนของความสนใจ

เกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P lending สูงกวาการใช Facebook (รอยละ 58.70 เปรียบเทียบ

กับรอยละ 52.54) ซึ่งความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 8 ระยะเวลาในการเลนสื่อออนไลนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใน          

การกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับระยะเวลาในการเลนสื่อออนไลน พบวา การเลนสื่อออนไลนนอยกวา 1 ชั่วโมงมีสัดสวน

ของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P lending สูงกวาการเลนสื่อออนไลน 4-5 ชั่วโมง 

2-3 ชั่วโมง และมากกวา 5 ชั่วโมงข้ึนไป (รอยละ 58.33 เปรียบเทียบกับรอยละ 54.47 รอยละ 54.35 

และรอยละ 49.57 ตามลำดับ) ซึ่งความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 9 ประโยชนของการใชสื่อออนไลนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใน            

การกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P 

lending กับประโยชนการเลนสื่อออนไลน พบวา ประโยชนการเลนสื่อออนไลนเพื่อดานการศึกษา/

ความรูมีสัดสวนของความสนใจเกี่ยวกับโอกาสกูยืมเงินผานระบบ P2P lending สูงกวาประโยชน  

การเลนสื่อออนไลนเพื่อดานการบันเทิง และดานขอมูล ขาวสารและอื่น ๆ (รอยละ 62.75 เปรียบเทียบ   

กับรอยละ 52.40 และรอยละ 49.12 ตามลำดับ) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

6. สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอการเขาถึงและความเขาใจในการกู ย ืมเง ินผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending (P2P lending) ของประชาชนในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี  มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสำรวจผานแบบสอบถาม และไดขอมูลตอบกลับ

ท่ีมีความสมบูรณท้ังหมด 400 ชุด จึงนำมาประมวลผลทางสถิติ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
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6.1 สรุป 

 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเขาถึงและความเขาใจในการกูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

ผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending (P2P lending) ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

เกินครึ่งหนึ่งเปนแพศชาย (รอยละ 52.50) อายุระหวาง 33-45 ป (รอยละ 44.25) มีสถานภาพโสด 

(รอยละ 61.00) ประกอบอาชีพเปนรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ (รอยละ 38.00) มีรายไดตอเดือนอยู

ระหวาง 10,001-30,000 บาท (รอยละ 37.25) มีภาระหนี้สินอยูระหวาง 10,000-30,000 บาท (รอยละ 

46.00) นอกจากนั้น ยังพบวากลุมตัวอยางมีการใชอุปกรณสื ่อสารที่เขาถึงอินเทอรเน็ต (รอยละ 

97.50) มีการใชสื่อสังคมออนไลนประเภท Facebook/เฟสบุค (รอยละ 88.50) มีระยะเวลาในการ

เลนสื่อออนไลนประมาณ 2-3 ชั่วไมง (รอยละ 34.50) โดยประโยชนสื่อออนไลนใชเพื่อดานบันเทิง 

(รอยละ 73.00) 

การตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

พบวา เกินครึ่งหนึ่งมีความสนใจหากโอกาสกูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส P2P lending (รอยละ 

53.25) เหตุผลหรือความตองการจากการกูยืมเงินระบบ P2P lending คือ ดอกเบี้ยที่ต่ำ (รอยละ 

46.50) กลุมตัวอยางตองการวงเงินกูยืมอยูที่ 50,000 บาท (รอยละ 28.50) กลุมตัวอยางคิดวามี

ประโยชนเกี่ยวกับการเขาถึงแหลงเงินกูไดงาย (26.36) และสาเหตุที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

รูปแบบท่ัวไปเพราะข้ันตอนและเอกสารยุงยาก (รอยละ 35.37) 

ความรูความเขาใจ และรับรูวิธีการในการกูยืมเงินผานระบบ P2P lending พบวา เกือบ

ครึ่งหนึ่งมีความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยดานขอมูลในระบบ P2P lending อยูในระดับ

เชื่อมั่น (รอยละ 48.75) ขอมูลในการพิจารณาอนุมัติคือขอมูลการซื้อของออนไลน (รอยละ 24.12) 

อยากใหสินเชื่อการกูยืมเงิน P2P lending อยูในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภค/บริโภค (รอยละ 

28.94) กอนที่จะทำการกูยืมเงินแบบ P2P lending ตองพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ (รอยละ 

58.50) ความเสี่ยงตอผูใชบริการการกูยืมแบบ P2P lending คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร (รอยละ 

34.28) และสวนใหญไมทราบวาระบบในปจจุบันที่ใกลเคียงกับ P2P lending คือระบบใดเลย (รอยละ 

55.65) 

พฤติกรรมการกอหนี้ของประชาชนในการกูยืมเงินผานระบบ P2P lending พบวา วัตถุประสงค

การนำเงินไปใชหากกูยืมเงินแบบ P2P lending คือตองการนำเงินไปใชการอุปโภค/บริโภค (รอยละ 

33.17) คิดวามีความสามารถการชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกำหนดไดแนนอน (รอยละ 68.00) 

และกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาไมกอใหเกิดหนี้เพราะทานเองสามารถบริหารจัดการเงินได (รอยละ 

38.25) 
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สำหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือนและภาระหนี้สินท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัด

อุบลราชธานีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6.2 อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื ่องปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงและความเขาใจในการกู ยืมเงินผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสผานแพลตฟอรม “Peer to Peer” Lending (P2P lending) ของประชาชนในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา หากมีโอกาสกูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส P2P lending เกินครึ่งหนึ่ง

ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีความสนใจในการกูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส P2P 

lending นอกจากนั้นยังพบวาตัวแปรสถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และภาระหนี้สินท่ีแตกตางกัน

มีผลตอการตัดสินใจในการกอหนี้ผานระบบ P2P lending ของประชาชนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ 

โดยการวิเคราะหสินเชื่อเพื่อกำหนดวงเงินกู ธนาคารจะใชหลักพิจารณาสินเชื่ออยู 2 หลักใหญ ๆ คือ 

เงินรายได เพื่อพิจารณาวาคุณจะชำระหนี้ไดอยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากูหรือไม และธนาคาร 

จะตองมีทรัพยสินที่มีมูลคาคุมหนี้จำนองเปนหลักประกัน เพื่อไวในกรณีที่คุณไมสามารถชำระหนี้ได 

ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนอยูภายใตหลักเกณฑสำคัญ 3 ประการที่ธนาคารใชพิจารณาการใหสินเชื่อไดแก                      

หลักความสามารถในการชำระหนี้ (เชน เงินเดือน) หลักประกันเงินกู (เชน สินทรัพย) และหลัก

คุณสมบัติอ่ืน ๆ (เชน สถานภาพ) นั้นเอง 

 ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับ Fintech Technology จะเปนแนวคิดใหมในการใหกูยืมเงินที่สามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก รวดเร็วผานชองทางออนไลน แตทั้งนี้เกินครึ่งหนึ่งของประชาชนในเขต

จังหวัดอุบลราชธานีมีความตระหนักถึงความสามารถในการชำระหนี้กอนดำเนินการกูยืมเงินผาน

ระบบ P2P lending และคิดวามีความสามารถการชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกำหนดไดแนนอน

อยูแลว ทั้งนี ้หากประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีกู ยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส P2P 

lending ในอนาคตก็เชื่อไดวาประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนาจะมีความสามารถชำระหนี้ 

(Affordability Ratio) เนื่องจากประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีไดมีแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน

ความสามารถในการชำระหนี้คืนเพ่ือใหการดำรงชีวิตใหเปนไปไดอยางปกติในเบื้องตนอยูแลว 

6.3 ขอเสนอแนะ 

กูยืมเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส P2P lending อาจเปนชองทางหรือทางเลือกหนึ่งสำหรับ

ประชาชนและบุคคลผูประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก รวดเร็วผานชองทาง

ออนไลน ดังนั้นภาครัฐตองมีความพรอมดานระบบงานและมีมาตรฐานในการใหบริการ โดยเฉพาะเรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัย การคุมครองผูใชบริการและขอมูลสวนบุคคล (data privacy)  ทั้งนี้เนื่องจาก 

P2P lending เปนชองทางเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก รวดเร็วผานชองทางออนไลน  
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ใหความรูความเขาใจแกผูท่ีจะทำการกูยืมเงิน ควรศึกษาเก่ียวกับขอบังคับ ขอความในสัญญา

กู ตองระมัดระวังการกอภาระหนี้เกินตัวและตองคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง มี

การสงเสริมใหประชาชนมีการลดคาใชจายท่ีไมจำเปนออกไปหรือการสงเสริมเก่ียวกับการออมก็นาจะ

เปนสิ่งสำคัญในลำดับตน ๆ  

จังหวัดควรสงเสริมใหคนในพื้นที่รูจกการทำอาชีพเสริม มีนิสัยรักการออม โดยการสะสม            

เงินวันละเล็กวันละนอยเพื่อใหมีบำนาญใชในวันขางหนาในยามที่เกษียณอายุการทำงานไปแลว อัน

เปรียบเสมือนการสรางหลักประกันการดำรงชีวิตในยามแกชราเพื่อเปนรากฐานในการสรางความ

ม่ันคงในการดำเนินชีวิต หรือการใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
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แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

 
ณรงคศักดิ์  สุขมา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 

และปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจากบาน  

ในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2563 โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) ใชการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือพนักงานสถาบันดานการเงินการ

ธนาคารที่บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมี

สำนักงานอยูในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ดวยขอจำกัดของการเก็บรวบรวมขอมูลใน

ดานความรวมมือและความยินยอมของกลุ มตัวอยางจึงทำใหมีกลุ มตัวอยางที ่เขารวมการตอบ

แบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 116 คน จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมี             

อายุประมาณ 30-40 ป มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูในระหวาง             

5-10 ป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

จากองคการประกอบดวยปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ใชการทดสอบที (t–test) สำหรับกรณีที่มี 2 กลุม และการทดสอบเอฟ 

(F–test) สำหรับกรณีที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และทำการวิเคราะห
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ความสัมพันธในภาพรวมของตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปรตามโดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)   

ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานจากบานอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

พบวาแรงจูงใจจากองคการจำนวน 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานการบังคับบัญชา และปจจัยดานสภาพแวดลอม

ในการทำงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานจากบาน ซึ่งถาองคประกอบทั้ง 2 

ปจจัยนี้เพิ่มมากขึ้นจะมีผลใหประสิทธิภาพการทำงานจากบานเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยยะสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ ทฤษฎีสองปจจัย ประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานจากบาน 
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Two-Factor Analysis of Employee Motivation: A Case Study 

of Work-From-Home Model During The COVID-19 

Pandemic Situation. 
 

 

Narongsak Sukma* 
 
 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the relationship between hygiene factors and 

motivating factors for practical working from home during the COVID-19 outbreak in 

2020. This research was based on data collected from a sample group of financial 

institution employees that encouraged their employees to work from home. Due to 

the limitations on data collection, cooperation, and consent of the sample group, this 

paper was obtained data from 116 samples.  

The results showed most of the sample were women aged 30-40 years and 

had postgraduate education. Also, have periods of work between 5-10 years. This paper 

was applied two statistics methodology. First, Descriptive Statistics for data analysis are 

frequency, percentage, Mean and Standard Deviation to explain personal factors. 

Second, Inferential Statistics practicing are t-test, F–test, One-way ANOVA, Pearson's 

Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis to explain the 

relationship between independent and dependent variables. The study results 

reported that personal factors were gender, age, education level, and work duration 

were not associated with working from home effectively with significant at the 0.05. 
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Besides, this paper shows two hygiene factors: the quality of supervisor factor and work 

conditions related to working from home; if these factors increase, it will improve 

working from home effectively with significant at the 0.05. 

 

Keywords:  Motivation, Two-factor theory, Effectiveness, Working-from-home  
 
1. บทนำ 
 

ในขณะนี้ทุกองคการยอมจะตองเผชิญกับผลกระทบทางธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมไดอันนื ่อง         

มาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงตอรายไดของ

ภาคธุรกิจและทางออมตอการดำเนินชีวิตโดยปกติของพนักงานในองคการ (ทองด,ี 2562) ซ่ึงแทบทุก

องคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนลวนมีแนวทางการปรับตัวใหเขากับสถานการณนี้เพื ่อดูแล

พนักงานในองคการดวยการปรับใชรูปแบบการทำงานแบบใหมโดยใหพนักงานกลับไปปฏิบัติงาน         

ท่ีบาน (Work from Home) เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมี

แนวโนมขยายวงกวางและระบาดไปในทุกประเทศทั่วโลกอยางรุนแรง โดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

ที่บาน (Work from Home) ที่ไดกำหนดมานั้นมีจุดประสงคใหพนักงานของแตละองคการลดการ

เดินทางและเพื่อใหลดการสัมผัสเชื้อไวรัสใหมากที่สุดนั้นเอง สงผลใหทุกองคการจำเปนตองมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเขามาใชทดแทนการเดิน

ทางเขามาทำงานที่สำนักงานในรูปแบบเดิมรวมไปถึงทดแทนการเขาอบรมหรือการประชุมสัมมนา

ตามสถานที่ตางๆ อีกดวย ซึ่งการบริหารงานในสถานการณที่ไมปกติแบบนี้ทุกองคการตองมีการ

วางแผนปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและตองมีแนวทางที่พรอมตอบสนองตอสถานการณท่ี            

ไมแนนอนในอนาคตอีกดวย ซึ่งหากพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลใหบริษัท

บรรลุเปาหมายขององคการที่ตั ้งไวอีกทั้งยังจะกลายเปนปจจัยสงเสริมใหมขององคการ โดยจาก            

ผลการสำรวจของกลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย (Adecco, 2563) เอเจนซ่ีดานทรัพยากรบุคคล 

ครบวงจรเผยผลรายงานสำรวจในหัวขอ”Resetting Normal: Defining the New Era of Work” 

ตามภาพที่ 1 คือผลสำรวจกลุมคนทำงานในประเทศไทยจำนวน 670 คน สวนใหญเปนพนักงาน

ประจำและมีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้กวาครึ่งเปนพนักงานในระดับหัวหนางาน

และผูจัดการถึงผลกระทบที่ไดรับจากการระบาดของโควิด-19และมุมมองตออนาคตการทำงาน    

พบวา มุมมองของพนักงานที่มีตอนโยบาย Work From Home มีดังนี้ พนักงานสวนใหญกวา 80% 

หวังใหมีการสานตอนโยบายนี้โดยควรผสมผสานการทำงานจากที่บานในบางวันเพื่อลดความเสี่ยง   

การติดเชื้อโควิด-19 และสรางสมดุลระหวางชีวิตทำงานและชีวิตสวนตัว พนักงานราว 54% ยังเชื่อวา

การมาทำงานที ่ออฟฟศยังจำเปนอยู เพราะจะชวยใหการประสานงานระหวางทีมดีขึ ้น ในภาพรวม

พนักงานสวนใหญยังคาดหวังใหองคการมองที่ผลงานมากกวาใหความสำคัญเรื่องชั่วโมงการทำงาน
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และอยากใหยืดหยุนเรื่องการทำงานมากขึ้น โดยพนักงานสวนใหญกวา 51% เชื่อวาการทำงานจาก          

ที่บานไดประสิทธิภาพไมตางจากการมาทำงานที่ออฟฟศ ขณะที่ 37% เชื่อวาพวกเขาทำผลงานไดดี

ขึ้นกวาตอนทำงานที่ออฟฟศ มีเพียง12%ที่คิดวาคุณภาพการทำงานของพวกเขาลดลงเมื่อทำงาน           

จากท่ีบาน ในสวนดานผลกระทบจากโควิดท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานนั้นพนักงานสวนใหญคิดวาเปนหนาท่ี

ขององคการและรัฐบาลที่ตองยื่นมือชวยเหลือพนักงานใหกาวขามวิกฤตนี้โดยสำหรับสิ่งที่พนักงาน

คาดหวังจากองคการในอันดับหนึ่งไดแกการสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุนและการทำงานจากบาน 

84% รองลงมาคือตองการความชัดเจนในการรับมือกับวิกฤต 78% การลงทุนดานเทคโนโลยีและ

ปรับตัวสูดิจิทัล 78% การสนับสนุนอุปกรณ 76% และระบบ IT ใหรองรับการทำงานจากท่ีบาน 75%  

ดานสิ่งที่พนักงานคาดหวังจากหัวหนามากที่สุดในชวงเวลานี้ ไดแก การชวยหาทางแกไขปญหาท่ี

เกิดขึ้น 58% การใหความไววางใจในการทำงาน 55% การมีความคิดสรางสรรค และการสื่อสารที่ดี 

52% รวมถึงการสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุนใหกับพนักงาน 51% (อเด็คโกประเทศไทย , 2563) 

เราควรตองยอมรับวาพนักงานมีความสำคัญตอการดำเนินกิจการและคือผูขับเคลื่อนองคการไปสู

จุดมุงหมายดังนั้นการบริหารความคาดหวังของพนักงานในสถาณการณที่ไมปกตินี้ใหมีประสิทธิภาพ

การทำงานดีนับวาเปนความทาทายอยางมากตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในทุกองคการ 
 

 
 

ภาพท่ี 1: ผลสำรวจความรูสึกของผูท่ีทำงานจากบาน (Grenny & Maxfield, 2560) 
 

ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแหง เชน ทวิตเตอร เฟสบุก หรือกูเกิล ตอบรับการทำงาน

จากบานและอนุญาตใหพนักงาน work from home ระยะยาวไดแลวนั้น (Alex Kantrowitz, 2563)

หลายบริษัทกลับพบปญหาและอุปสรรคของการทำงานจากบานที่ปรากฎใหเห็นชัดขึ้นซึ่งปญหาท่ี

บริษัทและผูบริหารหลายแหงพบคือโครงการตาง ๆ ใชเวลานานข้ึน การฝกอบรมพนักงานในหลักสูตร

ปกติทำไดยากขึ้นเชนบริษัท IBM ซึ่งเคยเปนบริษัทแถวหนาในการสนับสนุนใหพนักงานทำงานนอก

สถานที่มาอยางยาวนานไดประกาศอยางชัดเจนเมื่อป 2017 (USEEM, 2560) วาตองการใหพนักงาน

ของตัวเองนับพันคนที่เคยทำงานนอกสถานที่กลับมาทำงานที่บริษัทรวมทั้งกอนหนานี้บริษัทเทคโนโลยี

หลายบริษัท เชน Yahoo ธนาคารแหงอเมริกา ตางมีนโยบายเรียกพนักงานกลับมาทำงานในออฟฟศ
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เชนกัน และจากรายงานของ The Wall Street Journal (Cutter, 2563) หลายบริษัทพบวาความ

กระตือรอืรนและความขยันขันแข็งของพนักงานในชวงการทำงานจากบานในชวงแรกนั้นมีแรงผลักดัน

มาจากความกลัววาสถานการณโควิด-19 จะทำใหเศรษฐกิจเลวรายสงผลใหพวกเขาตกงานไปดวย   

ทุกคนจึงพากันทำงานอยางขันแข็งแตเมื่อผานไปไดสักระยะจะพบวาพนักงานเริ่มมีการทำงานท่ี            

ยอหยอนลงไปเม่ือทำงานจากบาน โดย Washington Post (McGregor, 2563) รายงานถึงการศึกษา

ของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแหงชาติสหรัฐฯ (National Bureau of Economic Research) ชี้ใหเห็น

วาการทำงานจากบานสงผลทำใหพนักงานทำงานนานขึ้นสัปดาหละ 50 นาที มีประชุมมากขึ้น 13%

และตอบอีเมลมากขึ้น การศึกษาดังกลาวเปนการสุมเก็บขอมูลจากพนักงานกวา 3 ลานคน ในบริษัท 

21,000 แหงทั่วโลก ดังนั้นบางบริษัทจึงลงความเห็นวาการทำงานจากบานในระยะยาวไมสามารถ

ตอบโจทยของบริษัทและประเภทของธุรกิจที ่พวกเขาทำได ตัวอยางเชน ผู บริหารของบริษัท            

สตารทอัพ Chef Robotics ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย ใหสัมภาษณวาโครงการบางอยางของ

บริษัทไมสามารถทำใหเสร็จภายในเสนตายที่เคยกำหนดไวเพราะหลายอยางตองอาศัยวิศวกรบริษัท

นั่งทำงานแกไขปญหารวมกันทำใหปญหาที่ปกติเคยแกไขไดภายในหนึ่งชั ่วโมงกลายเปนหนึ่งวัน           

เปนตน อีกปญหาคือการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทำไดยากขึ้น ซีอีโอของบริษัท

การเงิน Stifel Financial Corp. ใหสัมภาษณกับ Wall Street Journal (Cutter, 2563) วาเขาเปนหวง

การเรียนรูงานของพนักงานใหมที่ยังไมมีประสบการณเพราะการเรียนรูบางอยางตองเรียนรูกับผูท่ี

อาวุโสและมีประสบการณมากกวาผานการนั่งดูหนาจอ เพื่อเปนการแกปญหาเหลานี้บางบริษัท

ตัดสินใจเชาสำนักงานแหงใหมเพื่อใหพนักงานสามารถนั่งทำงานและรักษาระยะหางระหวางสังคมได

สะดวกขึ้น ในขณะที่บางแหงใชการทำงานแบบผสมผสาน (hybrid)โดยใหพนักงานเขามาทำงานใน

ออฟฟศบางสวนตามความสมัครใจในขณะที่มีบางสวนยังคงทำงานจากบานประกอบกับรายงานของ 

United Nations (Messenger et al., 2560) ในป 2560 พบวาคนทำงานในสำนักงาน 25% มี

ความเครียดสูง ในขณะท่ีคนทำงานท่ีบาน 41% มีความเครียดท่ีสูงกวาเนื่องจากปญหาของการทำงาน

ที ่รวมพื ้นที ่พักผอนเขาไวดวยกัน นอกจากนี ้งานวิจัยที ่เผยแพรใน Harvard Business Review 

(Grenny & Maxfield, 2560) ไดทำการวิจัยคนทำงาน 1,100 คน พบวา 52% ของคนทำงานจาก

บานจะมีความรูสึกวาเปนบุคคลไมสำคัญทั้งยังพบปญหาความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงานมากข้ึน 

ทั้งการสื่อสารผานอีเมลอาจถูกตีความคลาดเคลื่อนเพราะไมมีน้ำเสียงหรือทาทีผูพูดซึ่งเปนไปไดวา           

มันอาจสงผานขอมูลท่ีเราไมไดตั้งใจหรือดูแข็งกระดางเกินไปนั้นเอง 

โดยรวมแลวพนักงานที่ทำงานที่บานอาจมีอิสระในการใชชีวิตและทำงานในที่ที ่พวกเขา

ตองการ แตการทำงานรวมกับผูอื่นจะกลายเปนเรื่องที่ทาทายมากขึ้น ในประเทศไทยเองมีตัวอยาง 

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนานาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) (รัตนคำฟู & รัชตวิจิน, 2563) 

ที่ไดนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบของการทำงานที่บานในชวงโควิด-19 ตามภาพที่ 2 โดยใช

กรณีศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดรายงานผลการศึกษาพบวา 

การทำงานท่ีบานมีผลดีท้ังตอองคการและพนักงานท้ังดานคาใชจายโดยตรงท่ีลดลง เวลาท่ีประหยัดได
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จากการเดินทางท่ีลดลง และประสิทธิภาพในการทำงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยประโยชนสวนใหญเกือบท้ังหมด

ตกอยูกับพนักงานในรูปของเวลาในการเดินทางที่ลดลงซึ่งทำใหพนักงานมีเวลาในการทำกิจกรรม

ตามท่ีตองการเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 2: สัดสวนของพนักงานทีดีอารไอท่ีทำงานท่ีบาน (รัตนคำฟู & รัชตวิจิน, 2563) 
 

ซ่ึงจากผลสรุปการศึกษาขององคการทีดีอารไอสวนใหญใหผลไปทางบวกคือ พนักงานทำงาน

สะดวกขึ้น คาใชจายองคการลดลง ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของหนวยงานดีขึ ้น ซึ่งเปน

ประเด็นที่นาสนใจเพื่อวิจัยศึกษาถึงปจจัยแรงจูงใจใดที่เปนสาเหตุใหผลลัพธมีความแตกตางกันใน

สถานการณเดียวกันแบบนี้ แมวาสถานการณจากการระบาดของโควิด-19 จะเปนตัวเรงใหมีการ            

นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชันตาง ๆ มาใชเพื่อการทำงานจากบานมากขึ้น แตเชื่อวา

เทคโนโลยีเหลานี้เปนการเสริมศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคลสำหรับการทำงานบางประเภทซ่ึงอาจ

ไมใชทางเลือกที ่ด ีที ่ส ุดของการทำงานในยามปกติ เพราะสิ ่งที ่ขาดหายไปของการทำงานคือ

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและความรวมมือระหวางกันเพ่ือการสรางสรรคงานบางประเภทท่ี

ตองการการปรากฏตัวของบุคคลเพื่อรวมตัดสินใจ นอกจากนี้การทำงานในบางสถานการณอาจ

ตองการรับรู ถึงการแสดงออกทางภาษากายของบุคคลซึ่งเรียกกันวาสัญญาณทางสังคม (Social 

signal) เชน การสบตา การพยักหนา การสัมผัส การแสดงออกถึงความจริงใจ อารมณและสีหนา

ทาทางที่แสดงออกถึงการยอมรับและความเชื่อถือ ซึ่งเปนสัญญาณที่ไมสามารถแสดงออกดวยคำพูด

หรือตัวอักษรและยังไมอาจใชเทคโนโลยีใดมาทดแทนได 

ดังนั ้นผู ว ิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาใหทราบวาปจจัยแรงจูงใดในองคการที ่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานจากบานในสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำใหทราบถึง

แนวทางการบริหารจัดการแรงจูงใจใหสอดคลองและเหมาะสมตอสถาณการณที่จะอาจเกิดขึ้นอีกใน

อนาคต อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายองคการอันจะนำไปสูความสำเร็จในการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพท่ี 3  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ท่ีมี

ผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานการยอมรับนับถือที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานลักษณะของงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

5) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความรับผิดชอบที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

6) เพื ่อศึกษาความสัมพันธดานความกาวหนาที ่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

7) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานนโยบายการบริหารของบริษัทที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

8) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานการบังคับบัญชาที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

9) เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

10) เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานผลตอบแทนท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงาน

ทำงานจากบาน 

11) เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 
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ภาพท่ี 3: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดทฤษฎีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ Frederick W. Taylor 

 Taylor เสนอใหองคการมีการจัดตั้งระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (Taylor, 2004) 

โดยอาศัยวิธีการศึกษาที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตรเขามาชวย ทำใหการสรางหลักในการบริหาร

จะตองมีการทำอยางเปนระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร กฎระเบียบ วิธีการ

ในทำงาน มีมาตรฐานในการทำงานท่ีองคการจะนำมาใช ตองผานการศึกษาวิเคราะหเชิงประจักษเสียกอน 

โดยมีการสังเกต จับเวลา จดบันทึกวิเคราะหวิจัยมาแลวอยางดีวาเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดแลว สามารถนำมาใช

ในการทำงานนั้นไดอยางดี Taylor กำหนดหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร 4 ขอ (Wren, 2011) คือ 

ตัวแปรอิสระ (Independent )     ตัวแปรตาม (Dependent) 

     

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• ระยะเวลาปฏิบัติการ 

 

ปจจัยจูงใจจากองคกร 

• ดานความสำเรจ็ในการปฏิบัติงาน 

• ดานการยอมรับนับถือ 

• ดานลักษณะงาน 

• ดานความรบัผิดชอบ 

• ดานความกาวหนา 

 
ปจจัยค้ำจนุจากองคการ 

• ดานนโยบายบริหารบริษัท 

• ดานการบังคับบัญชา 

• ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

• ดานเงินเดือน/ผลตอบแทน 

• ดานสภาพแวดลอมการทำงาน 

 

 

ประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 

• ปริมาณงานท่ีทำไดตอวัน 

• เวลาท่ีใชในการทำงานตอวัน 

• ข้ันตอนการทำงานจากบาน 
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1. พัฒนาหลักการแบบวิทยาศาสตรขึ้นมาใชเปนมาตรฐานในการทำงานแทนการทำงานแบบความ

เคยชินที่ไมมีระบบงาน การวางมาตรฐาน (Standardization) ในการทำงานเปนสิ่งที่สำคัญและมี

ความจำเปนอยางยิ่งเนื ่องจากการทำงานทุกอยางตองเขาสูระบบมาตรฐานตั ้งแตวิธีการทำงาน 

ปริมาณงานที่ทำ เวลาการทำงาน คาจาง คาตอบแทน ตองเปนมาตรฐานเดียวกันหมด เนนเรื่องวิธีการ

ทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way) 2. ตองมีการคัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร เพื่อใหไดคนท่ี

เหมาะสมกับงาน ผลประโยชนที่ดีที่สุดที่ฝายบริหารและฝายคนงานจะไดรับจะขึ้นอยูกับการทำงาน

ของแตละคนเพราะฉะนั้นทุกคนตองทำงานใหมีผลผลิตสูงสุดเทาที่จะทำได หลักการคัดเลือกบุคคล

เขามาทำงานตามหลักวิทยาศาสตรจำเปนตองพิจารณาทั้งดานความรู ความสามารถและความ

กระตือรือรนในการทำงานเปนสำคัญดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเขามาทำงานตองไมมองเฉพาะจุดของ

การคัดเลือกเทานั้นตองมองไปถึงอนาคตดวย อีกทั้งตองอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เชน ทักษะ 

ความรูความสามารถความชำนาญงานท่ีบุคคลแสดงออกมาในขณะทำการทดสอบงาน หรือบุคลิกลักษณะ

ไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด ความกระตือรือรนในการทำงานที่สามารถสังเกตไดจากการสัมภาษณ          

3. ตองพัฒนาบุคคลแตละคนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Develop person) เพื่อใหทุกคนทำงานได

อยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรตองทำควบคูไปกับการทำงานในขอ 2 เม่ือรับบุคคลเขาทำงานแลว

ตองมีการฝกอบรมหรือสอนงานใหแตละคนทำงานอยางถูกตองตามขั ้นตอนและวิธีการในการท่ี

องคการกำหนดไวดวยเพ่ือเปนการเตรียมตัวใหผูท่ีทำงานสามารถทำงานท่ีองคการกำหนดไวไดอยางดี

และมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาที่ในอนาคต ดวยแนวความคิดของ Taylor เกิดจากความเชื่อ

ท่ีวาหัวหนางานแตละคนเปนผูนำท่ีมีความชำนาญทางการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นหัวหนางาน

คนหนึ่งจึงไมสามารถกำกับควบคุมการทำงานทุกอยาง จึงไดเสนอใหจำกัดอำนาจหนาที่ของหัวหนา

งานแตละคนใหทำงานท่ีเขามีความชำนาญเพียงอยางเดียว 4. สรางความรวมมือรวมใจและความสัมพันธ

อันดีในการทำงานใหเกิดขึ้นในองคการ (Friendly Cooperation) โดยตางฝายตางตองเห็นใจซึ่งกัน

และกัน ฝายบริหารตองมีความเห็นใจคนงานโดยมอบหมายงานใหแกคนงานในปริมาณและมาตรฐาน

ของงานที่จะใหคนงานทำในแตละวันซึ่งควรมีปริมาณที่เหมาะสมไมหนักเกินไป ฝายบริหารตองให

รางวัลพิเศษแกคนงานที่ทำงานดีเดนและสอดคลองกับหลักวิทยาศาสตร อีกทั้งฝายจัดการตองคอย

เอาใจใสคนงานใหทำงานในแตละข้ันตอนของงานอยางถูกวิธีโดยจัดใหมีหัวหนางานคอยสอนงานดูแล

แนะนำคนงานใหทำงานอยางถูกตอง และฝายจัดการตองเปดโอกาสใหคนงานไดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ทำและนำไปพิจารณาปรับปรุงตอไปโดยใชการวิเคราะหทดลองตามหลัก

วิทยาศาสตร ซึ่งขอดีของหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ Frederick W. Taylor ทำใหนายจาง

และลูกจางมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีข้ึนเนื่องจากท้ังสองฝายตางรูถึงภาระหนาท่ีของตนเปนอยาง

ดีวาแตละฝายมีหนาท่ีตองทำอะไร นั่นคือฝายบริหารมีหนาท่ีกำหนดหลักและวิธีการทำงานของแตละ

อยางขึ้นมาเพื่อใหคนงานปฏิบัติตาม สวนฝายคนงานมีหนาที่ตองทำงานตามขั้นตอนและวิธีการท่ี

กำหนดไวใหไดอยางถูกตองและตองทำงานใหไดปริมาณและมีคุณภาพตามท่ีองคการกำหนดไว ถัดมา

หากคนงานทราบวาถาทำงานไดตามปริมาณและมีคุณภาพตามที่องคการกำหนดไวแลวจะไดรับ
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คาตอบแทนเทาใด ถาทำไดมากกวาหรือนอยกวามาตรฐานจำไดคาตอบแทนเทาใด จึงทำใหฝาย

คนงานและฝายจัดการทราบถึงผลประโยชนที่แตละฝายจะไดรับเปนอยางดี ความเขาใจกันจึงเกิดข้ึน

สุดทายคือการบริหารจัดการแบบนี้เปนการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรทำใหองคการไดรับผล  

ผลิตสูง ขณะที่ฝายลูกจางไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลผลิตที่ทำได โดยทั้งสองฝายตางพยายาม

พัฒนาผลิตภาพการผลิตใหกับองคการอยางเต็มที่ทำใหองคการประสบความสำเร็จในการดำเนิน

กิจการมากข้ึน 

โดยการจัดการอยางมีหลักการของ Taylor สามารถนำไปใชไดกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก

ประเภท (Taska, 2017) อยางไรก็ตามความคิดของ Taylor ก็ยังไดรับการตอตานจากหลายฝายเชน 

นักบริหารระดับผูจัดการ หัวหนางานท่ีไมมีความรู หลายคนมองวาการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรนี้

ถูกวิจารณวาไมไดคำนึงถึงองคประกอบที่เปนมนุษยทำใหขาดความไววางใจ เกิดการตอตานระบบ

เพราะรูสึกวา Taylor มองคนเหมือนหุนยนต ซ่ึงจากการสังเคราะหทฤษฎีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

ของ Frederick W. Taylor ผูวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงานตามหลักการ

ของ Taylor ท่ีนาศึกษาในกรณีการทำงานจากบานมี 3 ปจจัย คือ ปริมาณงานท่ีทำไดตอวัน เวลาท่ีใช

ในการทำงานตอวัน และข้ันตอนการทำงานจากบาน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชปจจัยดังกลาวในการศึกษาเรื่อง 

แรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาด

ของไวรัส COVID-19 

ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg 

Frederick Herzberg ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทำงาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง

ในวงการบริหาร (Gawel, 1996) ชื ่อทฤษฎีของ Herzberg มีช ื ่อเร ียกแตกตางกันออกไป คือ 

“motivation-maintenance theory” หรือ“dual factor theory”หรือ “the motivation-hygiene 

theory” เปนทฤษฎีที่ใชกันอยางมากในการทำวิจัยทั้งในอังกฤษและอเมริกาดวยมีการแยกแนวคิด

ออกเปน 2 สวน มีงานวิจัยหลายชิ้นพยายามพิสูจนทฤษฎีของ Frederick Herzberg เชนงานวิจัยของ 

Wall และStephenson (Wall & Stephenson, 1970) พบวาผูใหคำตอบในงานวิจัยมีแนวโนมท่ี       

ใหคำตอบที่ "ถูกใจสังคม" มากกวาเปนคำตอบจากความรูสึกที่แทจริง และการทดลองของนักวิจัย

หลายฉบับชี้ใหเห็นวาทฤษฎีนี้ยังมีขอจำกัดหลายดานซึ่งยังไมสามารถใชเปนคำอธิบายหลักของ

ทัศนคติในการทำงานรวมถึงตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงานได อยางไรก็ดีก็ตองยอมรับวาทฤษฎี

แรงจูงใจของ Herzberg มีสวนทำใหการเขาใจแรงจูงใจและสิ่งท่ีทำใหไมพอใจมีกรอบความคิดมากข้ึน

สำหรับนักวิจัยในรุ นถัดมา ในการเริ ่มตนคนควาเพื ่อสรางทฤษฎีของ Herzberg ไดดำเนินการ

สัมภาษณนักวิศวกรและนักบัญชี ซึ ่งจุดมุงหมายของการคนควาเพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงาน

เพื่อที่จะใหมีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดีในการทำงาน และเพ่ือ

ประโยชนท่ัวไปสำหรับทุกคนคือความเขาใจเก่ียวกับอิทธิพลของปจัยตางๆท่ีจะมีสวนชวยในการสราง

ขวัญกำลังใจที่จะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยจากการ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

ณรงคศักด์ิ  สุขมา 

 
         1263 

วิเคราะหคำตอบและขอความที่ผูถูกสัมภาษณตอบมาปรากฏวาปจจัยหลายๆอยางที่แตกตางกันมี 

สวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกที่ดีและที่ไมดีที่เกิดขึ้น ปจจัยตางๆเหลานี้สามารถแยกออกไดเปน

สองกลุมใหญๆ คือ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีดีและมีผลเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีทำ

ก็คือ ความสำเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และ

คุณลักษณะของงานที่ทำอยู คือ ฐานะ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหัวหนางาน กับเพ่ือนรวมงาน

กับลูกนอง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพ

การทำงาน เงือนเดือน และเรื่องราวสวนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน ซึ่งสงผลให Herzberg ได

แบงออกเปน 2 กลุมคือ 1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และ 2. ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor)  

ปจจัยจงูใจ (Motivation Factor)   

ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนความตองการภายในของบุคคลที ่ม ีอ ิทธ ิพลใน       

การสรางความพึงพอใจในการทำงาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและ

เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ        

มากขึ ้น เพราะปจจัยที ่สามารถสนองตอบความตองการภายในของแตละบุคคลประกอบดวย 

ความกาวหนาสวนตัว (Personal Growth) ลักษณะงาน (Work Content) ความสำเร็จ (Achievement) 

การยกยอง (Recognition) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความกาวหนา (Advancement) เพ่ือ

พิสูจนทฤษฎีนี้ของ Herzberg พบวามีงานวิจัยของ Wall, Toby D.และคณะ (Wall, Stephenson, 

& Skidmore, 1971) ไดทำการเก็บขอมูลจากผูสมัครงานโดยใชชุดคำถามเดียวกันท่ี Herzberg ใชใน

การเก็บขอมูลการสัมภาษณของการคัดเลือกพนักงานเขาทำงาน ซึ่งในสถานการณที่จำลองขึ้นมานี้       

มีความเกี่ยวของกับปจจัยแรงจูงใจที่ตามหลักการถือวาเปนปจจัยภายในที ่สงผลตอความอยาก             

เขาทำงานหรือความตั้งใจที่จะทำงานของพนักงาน พบวาบรรดาผูสมัครงานใหขอมูลในลักษณะท่ี

สามารถคาดเดาไดจากทัศนคติเกี่ยวกับแรงจูงใจตามทฤษฎีสองสองปจจัยของ Herzberg อยางไรก็

ตามเมื่อนำคำถามชุดเดียวกันนี้ไปใชทดสอบกับกลุมทดลองที่ไมไดตองการเปลี่ยนงานพบวาคำตอบ

สำหรับคำถามชุดเดียวกันใหผลลัพธที ่ไมเปนไปตามทฤษฎีของ Herzberg สรุปไดวาผลลัพธของ 

Herzberg เปนผลมาจากกระบวนการปองกันตัวเองภายในตัวบุคคลและเปนการใหคำตอบที่หาก

ทราบวาคำตอบนี้มีผลทางสังคมคำตอบนั้นจะไมตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงของผูถูกสัมภาษณ อีกดวย

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจของพนักงานและความผูกพันของพนักงานแสดงใหเห็น

ไดจากงานวิจัยหลายชิ้นพบวาลักษณะของงานมีผลตอการมีสวนรวมและประสิทธิภาพการทำงาน 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001 )  ; (Schaufeli & Bakker, 2004) อ ี ก ท้ั ง

พบวาปจจัยจูงใจเชน ความกาวหนาสวนตัว(Personal  Growth) ลักษณะงาน(Work  Content) 

ความสำเร็จ(Achievement) มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมและความผูกพันองคการของ

พนักงาน ปจจัยจูงใจเปนสวนสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานทำใหพนักงานตองการมีสวนรวม

ในงาน อีกทั้งเปนการสนับสนุนในการสรางความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

งานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงาน (Jeung, 2011) อีกการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
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ระหวางประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันของพนักงานแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงบวก

กับระดับประสิทธิภาพการทำงานที่นำไปสูความผูกพันของพนักงานนอกจากนี้การมีสวนรวมในงาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการตัดสินใจ ความกาวหนาในอาชีพสูงขึ้นมีผลทำใหความผูกพันของ

พนักงานเปนไปในทางที่สูงขึ้น (Rich, 2010) การใหคำชมเชยพนักงาน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง

พนักงานและผูจัดการหรือหัวหนางานในที่ทำงานสามารถเพิ่มแรงจูงใจของความสัมพันธเชิงบวกตอ

พนักงานได (Schaufeli & Bakker, 2004) สอดคลองกับการศึกษาลักษณะความเปนผูนำที่ดี คือผูนำ

ตองมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูคนรอบขางสามารถเปนท่ีพ่ึงไดในยามยากเปนผูมีความรูความสามารถและ

มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจอีกท้ังเปนผูท่ีชวยสนับสนุนการปรับเงินเดือนคาตอบแทน ตามท่ีควร

จะเปนใหกับพนักงานนั้นสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในเชิงบวกไดดวย (Alok & Israel, 

2012) และจากงานวิจัยของ Sobaih และHasanein (Sobaih & Hasanein, 2020) ไดทดสอบ   

ความถูกตองของทฤษฎีของ Herzberg ในเชิงประจักษของแรงจูงใจและความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การทำงานอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศกำลังพัฒนาโดยไดทำการสรางแบบทดสอบแลวทำ         

การสำรวจพนักงานในโรงแรม 5 ดาวนานาชาติจำนวนสิบแหงในมหานครไคโร ประเทศอียิปต พบวา

ผลวิจัยมีความแตกตางจากผลของทฤษฎีของ Herzberg การคนพบนี้พบวาปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factor) สงผลในเชิงบวกตอความพึงพอใจในการทำงานในขณะที่ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

สงผลเสียตอความพึงพอใจในการทำงานและเปนที่มาของความไมพอใจ ปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factor) เชนเงินและสภาพการทำงานเปนแหลงที่มาของความพึงพอใจในการทำงาน ผลการวิจัยยัง

พบอีกวาปจจัยอื่นมีความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงาน เชนการมีสวนรวม       

ในงาน ผลลัพธเหลานี้ยืนยันวาทฤษฎีของ Herzberg อาจใชไมไดกับทุกองคการและสำหรับคนงาน

ทุกคนในทุกประเทศโดยในงานวิจัยชิ ้นนี้ใหมุมมองงานวิชาการเฉพาะที ่เกี ่ยวของกับบริบทของ

ประเทศกำลังพัฒนาที่ดี ถัดมาในงานวิจัยของ Gbededo และ Liyanage (Gbededo & Liyanage, 

2018) ไดนำทฤษฎีแรงจูงใจสองปจจัยของ Herzberg มาใชเพื่อสำรวจหาปจจัยเชิงลบและปจจัย        

เชิงบวกใดที่มีความสัมพันธกับผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) ซึ่งผลวิจัย

ของงานวิจัยนี้สอดคลองกับ Herzberg ที่แสดงวาปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) มีสวนในการ

ควบคุมผลกระทบทางสังคม ผลงานนี้ใหกรอบทฤษฎีเบื ้องตนวาจะชวยใหผู ปฏิบัติงานสามารถ

ตรวจวัดและคำนวณคาสัมประสิทธิ์ผลกระทบทางสังคมขององคการโดยสามารถใชเพื่อประเมินผล

กระทบทางสังคมตอผลผลิตและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอพนักงานได นอกจากนี้ยัง     

ใหขอมูลสำหรับแบบจำลองการวิเคราะหหรือการจำลองเพื่อประเมินผลสืบเนื่องของดานสังคมตอมติิ

ดานความยั่งยืนอื่นอีกดวย และสำหรับงานวิจัยในประเทศไทยของ ภีรดาและณัฐชา (ศิลปชัย &    

ธำรงโชติ, 2561) ไดทำการศึกษาในหัวขอความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพ

การทำงานของบุคลากรภายในหนวยงานดานชุมชนสัมพันธของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งซึ่งประชากรที่ใช

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรภายในหนวยงานดานชุมชนสัมพันธของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งจำนวน 

96 คน พบวาปจจัยจูงใจ ดานนโยบายการบริหารและดานความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับ
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ความมีประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหนวยงานมากที่สุดจาก 14 ปจจัยจูงใจของ

แบบสอบถาม ซึ่งผลรายงานคลายกับงานวิจัยของ รัตนชนก จันยัง (จันยัง, 2556) ศึกษาในเรื่อง 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองคการไมแสวงหาผลกำไรเก็บขอมูลจาก

พนักงานในองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ที่มีสถานะเปนองคการรัฐวิสาหกิจท่ี      

ไมแสวงหากำไร จำนวน 150 คนพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความคิดเห็น ดานประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความกาวหนาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของอรสุดา ดุสิตรัตนกุล (ดุสิตรัตนกล, 2557) ทำการวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน     

การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณีของ

บุคลากรสวนกลางไดทำการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรวิจัยจำนวน 753 คน พบวาปจจัยแรงจูงใจท่ี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคือดานความผูกพันกับหนวยงาน ดานการทำงาน

เปนทีม และความกาวหนาในตำแหนง สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา และชลวิช (วัฒนะรังสรรค & 

สุธัญญารักษ, 2559) ไดทำการศึกษาเรื ่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมระดับ 4 ดาว ยานสยามสแควรโดยใชแบบสอบถามกับพนักงานโรงแรมจำนวน 218 คน และ

สัมภาษณผูบริหารโรงแรมจำนวน 3 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการยอมรับนับถือ คือการเอาใจ

เขามาใสใจเรา การชวยเหลือเกื ้อกูลกัน การยิ ้มแยมแจมใสตอกัน ใหอภัยกันมีผลตอระดับ

ประสิทธิภาพสูงกวาประเด็นอ่ืน งานวิจัยของสุพัฒน กับคณะ(ปนหอม, ลีลาประชากุล, & สนิทเหลือ, 

2563) ทำการศึกษาความประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในหนวยงานวิศวกรรม บริษัท 

เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว มีกลุมตัวอยาง 180 คน ซึ่งศึกษาความสัมพันธของ

ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุน และ ปจจัยดานความพึงพอใจ และพบวาปจจัยจูงใจมีผลตอแรงจูงใจ           

มากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดทำการสำรวจพนักงาน

ไปรษณียจำนวน 60 คน เมืองนอวีซาด ประเทศเซอรเบีย (Pandža, Đeri, Galamboš, & Galamboš, 

2015) ท่ีผลรายงานการวิจัยสนับสนุนทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg เพราะรายงานไดแสดงวาปจจัย 

"เพื่อนรวมงาน"ไดรับคะแนนสูงสุด และปจจัย "เงินเดือน" เปนอันดับที่ต่ำที่สุดในการสรางแรงจูงใจ

ใหกับพนักงานถัดมางานวิจัยของ ภัทรนันท ศิริไทย และ ชิตพล ชัยมะดัน (ศิริไทย & ชัยมะดัน, 2559) 

ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชนสระแกว โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแกว ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน

ราชการและลูกจางเหมาบริการ จำนวนทั้งหมด 44 คนพบวาพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดานสถานะของอาชีพ เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความ

ม่ันคงในงาน ดานความรับผิดชอบดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานลักษณะ

ของงานที ่ทำ ดานการไดรับการยอบรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการ

บริหารงาน ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน และดานเงินเดือน ตามลำดับเชนเดียวกับกับงานวิจัย

ของ นิ่มนวน ทองแสน (ทองแสน, 2557) ทำการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน

ของพนักงานกลุมธุรกิจผลิตเครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวบรวมขอมูลจากการแจก
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แบบสอบถามพนักงานกลุมธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 309 คนพบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของความคาดหวังในการทำงานโดยรวมอยู  

ในระดับมาก เรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย อันประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานคาจางและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

และดานความมั่นคงในงานสวนงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรสกุล (ถาวรวงศสกุล, 2554) ไดศึกษา

เรื่อง การศึกษาปจจัยกระบวนทัศนทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ระดับ 2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ พบวา ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นกับลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติและความกาวหนาอยูในระดับมาก กับงานวิจัยของ มาลินี นกศิริ และธนเดช กังสวัสดิ์ 

(นกศิริ & กังสวัสด์ิ, 2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จำกัด ดวยการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานจำนวน 400 คนพบวา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท มีความสัมพันธของ

แรงจูงใจมากท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบและความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงาน 

ผูวิจัยพบวาปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงาน มี 5 ปจจัยหลัก

สำคัญ คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการยอบรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทำ ความรับผิดชอบ 

และความกาวหนาในหนาที่การงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชปจจัยดังกลาวในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส 

COVID-19 

ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) 

ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) หรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยท่ีจะค้ำจุน

ใหแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคล           

ในองคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น อยางไรก็ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 

ยังเปนท่ีถกเถียงกันเพราะมีงานวิจัยหลายฉบับท่ีพยายามพิสูจนทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (Wall 

& Stephenson, 1970) ชี้ใหเห็นวาทฤษฎีนี้ยังมีขอจำกัดหลายดานซึ่งยังไมสามารถใชเปนคำอธิบาย

หลักของทัศนคติในการทำงาน รวมถึงยังมีความไมแนนอนของตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน         

ไดในทุกสถาณการณดวยพบความขัดแยงในขอสรุปของ Herzberg ที่ใหแนวคิดที่วาปจจัยค้ำจุน 

(Hygiene Factor)  ไมใชตัวสรางแรงจูงใจ จากงานวิจัยของ Ozsoy, Emrah  (Ozsoy, 2019) ที่ได

ทำการสำรวจพนักงานเทศบาลทั้งหมด 162 คน พบวาปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) คือเงินเดือน

เปนแรงจูงใจที่ใหความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการทำงานสูงที่สุด รองลงมาคือนโยบายของ

บริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ Vevoda, Jiri กับคณะ (Vevoda, Ivanová, Nakladalová, & 

Mareckova,  2011) ที่ไดมีการดำเนินการแบบสอบถามกับกลุมพยาบาลจำนวน 653 คนโดยพบวา

เงินเดือนเปนปจจัยในการทำงานท่ีสำคัญท่ีสุดรองลงมาคือ ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ Rathakrishnan และคณะ (Rathakrishnan, Imm, & Kok, 2016) ไดศึกษาหาปจจัยท่ี

มีความสัมพันธกับอัตราการลาออกของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน Klang Valley ประเทศมาเลเซีย 

จากกลุมประชากรศึกษา 253 คนเขารวมในการสำรวจแบบสอบถามที่สำรวจปจจัยหลักจำนวน            

หกอยางคือ ความมั่นคงในงาน การสนับสนุนจากหัวหนางาน ความพึงพอใจของคาตอบแทน ความเปน

อิสระในการทำงาน ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) หรือความสามารถในการบรรลุผล และประสิทธิภาพการทำงาน 

ดำเนินการวิจัยโดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคูณใน 

การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวามีเพียงปจจัยสี่อยางที่ใหผลวามีความสัมพันธกับอัตราการ

ลาออกของอาจารยมหาวิทยาลัยคือ คาตอบแทน คือปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สูงที่สุด รองลงมาคือ ความเปนอิสระในการทำงาน ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย(KPI) และ

ประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะพบวาเปนความขัดแยงกับทฤษฎีของ Herzberg ที่ใหแนวคิดที่วา 

ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) จะสรางความพึงพอใจในการทำงาน แตในงานวิจัยนี้พบวาปจจัยค้ำ

จุน (Hygiene Factor) คือ เงินเดือนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรัก

งานปฏิบัติเปนการกระตุ นใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Malgorzata Chmielewska กับคณะ (Chmielewska, 

Stokwiszewski, Filip, & Hermanowski, 2020) ที่วิจัยผานแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ประกอบ

อาชีพแพทยพบวาวิธีการและรูปแบบในการปกครองของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแรงจูงใจ        

ในการทำงานมากที่สุด โดยปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจนอยที่สุดคือการประเมินผลงานประจำป อีก

งานวิจัยท่ีสนับสนุนกันคืองานวิจัยของHyun และ Oh (Hyun & Oh, 2011) ท่ีพยายามทดสอบความ

ถูกตองของทฤษฎีแรงจูงใจสองปจจัยของ Herzberg โดยทำการสอบถามทหารที่ทำหนาที่บริการ

อาหารและทหารที่ทำหนาที่สงกำลังบำรุงที่ใหบริการในกองทัพเกาหลีพบวาปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factor) มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของกลุมทหารบริการดานอาหารมากที่สุด 

โดยกลุมทหารที่ทำหนาที่สงกำลังบำรุงมีแรงจูงใจที่สัมพันธกับความสำเร็จของภารกิจและสภาวะ

แวดลอมในการทำงาน สำหรับงานวิจัยในประเทศไทยพบวางานวิจัยของพัชรี และสุรชัย (Changsaweg  

& Sikhabandit, 2559) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานดานปจจัย         

ค้ำจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมตัวอยางเปน

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจำนวน 278 คน พบวาบุคลากรมี

ความพึงพอใจกับกับปจจัยค้ำจุนที่ไดรับเชน นโยบาย การปกครองบังคับบัญชา สภาพการปฏิบัติงาน 

เงินเดือน และสภานภาพของอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ลอวันไช (ลอวันไช, 2561) ที่ได

ทำการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของ

แผนกโยธาธิการและขนสง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนการวิจัย             

เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บุคลากรในแผนกโยธาธิการและขนสงและ

บุคลากร ในหองการโยธาธิการและขนสง จำนวน 97 คน พบวาปจจัยจูงใจในการดำเนินงานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความสำเร็จในงาน และในสวนปจจัยค้ำจุนในการดำเนินงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
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คือ ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา รองลงมาคือ ดานนโยบาย

และการบริหารงานซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ำจุนกับประสิทธิผลในการ

ดำเนินงาน พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันกับประสิทธิผลในการดำเนินงานมีความสัมพันธกัน

ในระดับสูงมาก งานวิจัยตอมาคืองานวิจัยของมูลเมือง กับคณะ (มูลเมือง, เสนาฤทธ, & โสภาภิมุข, 

2559) ไดศึกษาปจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการทำงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ครูและผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดยทำการศึกษาจาก

ตัวอยางครูจำนวน 821 คน และผูบริหารโรงเรียนจำนวน 94 คน ผลวิจัยแสดงใหเห็นวาโรงเรียนที่มี

ปจจัยค้ำจุนมากขึ้นจะสงผลใหประสิทธิภาพการทำงานของครูเพิ ่มขึ้นและในทางตรงกันขามถา

โรงเรียนใดที่มีปจจัยค้ำจุนนอยก็จะสงผลใหครูในโรงเรียนมีประสิทธิภาพการทำงานนอยไปดวย

เชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ไตรวิจิตร (ไตรวิจิตรศิลป, 2559) ไดศึกษาปจจัยค้ำจุนกับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานชวงอายุเจนเนอเรชั่นวายพบวาปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธตอความผูกพัน

องคการอยางมีนัยสำคัญ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยค้ำจุนท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงาน 

ผูวิจัยพบวาปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor)ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงาน มี 5 ปจจัยหลัก

สำคัญ คือ ดานนโยบายการบริหารของบริษัท ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ดานเงินเดือน/ผลตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชปจจัยดังกลาวใน

การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบาน

ชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา              

การทำงานจากบาน ชวงการระบาดของไวรัส COVID-19” ผูศึกษาวิจัย ใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือ

ตอบคำถามในประเด็นตาง ๆ ท่ีมุงศึกษาวิจัย ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไดใชเฉพาะขอมูลของกลุมพนักงาน

สถาบันดานการเงินการธนาคารที่บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากบานในชวงการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ซึ่งมีสำนักงานอยูในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ดวยขอจำกัดของการ

เก็บรวบรวมขอมูลในดานความรวมมือและความยินยอมของกลุมตัวอยาง จึงทำใหมีกลุมตัวอยางท่ี 

เขารวมการตอบแบบสอบถาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 คนและนำมาวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติ 

ดังนี้ 
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1) การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือโดยใชคาสัมประสิทธิ์สัมพันธของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) 

2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะทั่วไปของกลุ มตัวอยางที ่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

3) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจจากองคการ

ประกอบดวยปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยใชการทดสอบที (t–test) สำหรับกรณีที่มี 2 กลุม และการทดสอบเอฟ (F–test) 

สำหรับกรณีที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และทำการวิเคราะห

ความสัมพันธในภาพรวมของตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปรตามโดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

4. ผลการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดทำการศึกษา “เรื่อง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา

การทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19” และไดนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตาราง

เพ่ือประกอบการอธิบาย โดยไดทำการแบงผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 ลักษณะพ้ืนฐานของตัวอยาง 

ตารางท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย 
 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

1. เพศ   
ชาย 34 29.31 

หญิง 82 70.69 

รวม 116 100.00 

2. อาย ุ   
ไมเกิน 30 ป 17 14.66 

30 - 40 ป 63 54.31 

41 - 50 ป 24 20.69 

50 ปข้ึนไป 12 10.34 

รวม 116 100.00 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

3. ระดับการศึกษา   
นอยกวา ปริญญาตร ี 1 0.86 

ปริญญาตร ี 43 37.07 

สูงกวา ปริญญาตร ี 72 62.07 

รวม 116 100.00 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
ไมเกิน 5 ป 30 25.86 

5-10 ป 42 36.21 

11-15 ป 11 9.48 

15 ปข้ึนไป 33 28.45 

รวม 116 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบวาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง “แรงจูงใจที่มี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส 

COVID-19 สามารถอธิบายไดดังนี้ เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีจำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 

70.69 และมีเพศชาย 34 คน คิดเปนรอยละ 29.31 เมื่อพิจารณาในดานอายุพบวาสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 30-40 ป จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 54.31 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 24 

คน คิดเปนรอยละ 20.69 อายุไมเกิน 30 ป มีจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.66 และนอยท่ีสุดคือ

อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.34 ในดานระดับการศึกษา สวนใหญ สูง

กวาปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 62.07 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิด

เปนรอยละ 37.07 และนอยที่สุด ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.86 ในดาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5-10 ป จำนวน 42 คน 

คิดเปนรอยละ 36.21 รองลงมาคือระยะเวลาการปฏิบัติงาน15 ปข้ึนไปจำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

28.45 ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.86 และนอยที่สุดคือ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูระหวาง 11-15 ป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.48 
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การวิเคราะหแรงจูงใจจากองคการประกอบดวยปจจัยค้ำจุน และปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 
 

ตารางท่ี 2: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจากองคการ 

แรงจูงใจจากองคการ n 𝑿𝑿� S.D. ระดับปจจัย 

1. ปจจัยจูงใจจากองคการ 
    

1.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน 116 3.99 0.611 สูง 

1.2 ดานการยอมรับนับถือ  116 3.47 0.796 ปานกลาง 

1.3 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ 116 3.64 0.690 ปานกลาง 

1.4 ดานความรับผิดชอบในงาน 116 3.75 0.631 สูง 

1.5 ดานกาวหนาในการทำงาน 116 3.55 0.817 ปานกลาง 

รวม   3.68 0.709 ปานกลาง 

2. ปจจัยค้ำจุนจากองคการ 
    

2.1 ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 116 3.16 0.768 ปานกลาง 

2.2 ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร 116 3.71 0.758 สูง 

2.3 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  116 3.91 0.692 สูง 

2.4 ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 116 3.55 0.726 ปานกลาง 

2.5 ดานการบังคับบัญชา  116 3.54 0.785 ปานกลาง 

รวม   3.57 0.746 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวาเม่ือพิจารณาในสวนของปจจัยจูงใจจากองคการ มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.68) ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความสำเร็จในการทำงาน 

มีระดับแรงจูงใจในระดับ สูง (𝑋𝑋�= 3.99) รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบในงาน มีระดับแรงจูงใจใน

ระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.75) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.64)  

ดานกาวหนาในการทำงาน (𝑋𝑋�= 3.55) มีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง และสุดทายคือ ดานการ

ยอมรับนับถือมีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.47) ถัดจากนั้นพิจารณาในสวนของปจจัย              

ค้ำจุนจากองคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.57) ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด             

คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีระดับแรงจูงใจในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.91) รองลงมาคือ ดาน

นโยบายบริษัทและการบริหาร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.71)  ดานสภาพแวดลอมใน

การทำงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.55) ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย
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โดยรวมอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.54) และสุดทายคือ ดานคาตอบแทนและผลประโยชนมีระดับแรงจูงใจ

ในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.16) 
 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ

ทำงาน 

ลักษณะทางดานประชากร จำนวน คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
  

เพศ       t = -1.383 Sig. = 0.669 

ชาย 34 3.56 0.786  
หญิง 82 3.78 0.786  
รวม 116 3.67 0.786   

อายุ       F = 0.594 Sig. = 0.620 

ไมเกิน 30 ป 17 3.82 0.728  
30 - 40 ป 63 3.63 0.829  
41 - 50 ป 24 3.75 0.676  
50 ปข้ึนไป 12 3.92 0.900  
รวม 116 3.72 0.789   

ระดับการศึกษา       F = 1.488 Sig. = 0.230 

นอยกวา ปริญญาตร ี 1 3.00 .  
ปริญญาตร ี 43 3.86 0.861  
สูงกวา ปริญญาตร ี 72 3.64 0.737  
รวม 116 3.72 0.789   

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน       F = 1.178 Sig. = 0.322 

ไมเกิน 5 ป 30 3.83 0.699  
5-10 ป 42 3.57 0.887  
11-15 ป 11 4.00 0.894  
15 ปข้ึนไป 33 3.70 0.684  
รวม 116 3.72 0.789   

 

หมายเหต:ุ นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผล

ตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

จากตารางที่ 3 ผูวิจัยวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีความสัมพันธตอ

ประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใช

การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยนดวย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว           

F-test ( One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะหพบวา เพศ ที่ตางกันไมมีผลตอการประสิทธิภาพ

การทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -1.383 Sig. = 0.669) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจสวนบุคคลดาน เพศ ของ

กลุมเปาหมาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว อายุ ท่ีตางกันไมมีผลตอการประสิทธิภาพ

การทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ 0.05 (F = 0.594 Sig. = 0.620) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจสวนบุคคลดาน อายุ ของ

กลุ มเปาหมาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวง        

การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ระดับการศึกษา ที่ตางกันไมมี

ผลตอการประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 1.488 Sig. = 0.230) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ สวน

บุคคลดาน ระดับการศึกษา ของกลุ มเปาหมาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ี ตั้ง

ไว ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ตางกันไมมีผลตอการประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงาน

จากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.178 Sig. = 

0.322) หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจสวนบุคคลดาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของกลุมเปาหมาย ไมมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส 

COVID-19 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดังนั ้นจากการทดสอบสมมติฐานที ่ 1 ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 
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ตารางท่ี  4: แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันของแรงจูงใจจากองคการ 

แรงจูงใจจากองคการ 

ประสิทธิภาพการทำงานกรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวง

การระบาดของไวรัส COVID-19 

Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) 

ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 0.207* 0.026 

ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร 0.179 0.054 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 0.353** 0.000 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 0.398** 0.000 

ดานการบังคับบัญชา 0.434** 0.000 

ดานความสำเรจ็ในการทำงาน 0.319** 0.000 

ดานการยอมรับนับถือ 0.272** 0.003 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ 0.240** 0.009 

ดานความรบัผิดชอบในงาน 0.240** 0.009 

ดานกาวหนาในการทำงาน 0.300** 0.001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4 ผูวิจัยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันมาวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจน

สมมติฐานดังนี้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวาปจจัยดานคาตอบแทนและผลประโยชน มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.207* 

Sig. = 0.026) หมายความวา คาตอบแทนและผลประโยชน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที ่ 3 พบวาปจจัยดานนโยบายบริษัทและการบริหาร ไมมี

ความสมัพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 

0.179 Sig. = 0.054) หมายความวา นโยบายบริษัทและการบริหารไมมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที ่ 4 พบวาปจจัยดานความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงาน มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 

0.353** Sig. = 0.000) หมายความวา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน

เม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.398** 

Sig. = 0.003) หมายความวา สภาพแวดลอมในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 
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จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบวาปจจัยดานการบังคับบัญชา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการทำงานเมื ่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.434** Sig. = 

0.009) หมายความวา การบังคับบัญชา มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบวาปจจัยดานความสำเร็จในการทำงานมีความสัมพันธ     

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.319** 

Sig. = 0.009) หมายความวา ความสำเร็จในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงาน

ทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบวาปจจัยดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธเชิงบวก

กับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.272** Sig. = 

0.001) หมายความวา การยอมรับนับถือ มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือพนักงานทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 พบวาปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธเชิง

บวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.240** 

Sig. = 0.000) หมายความวา ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงาน

ทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 10 พบวาปจจัยดานความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ 

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.240** 

Sig. = 0.000) หมายความวา ความรับผิดชอบในงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงาน

ทำงานจากบาน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 11 พบวาปจจัยดานความกาวหนาในการทำงานมีความสัมพันธเชิง

บวกกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน (Pearson Correlation = 0.300** 

Sig. = 0.000) หมายความวา ความกาวหนาในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานเม่ือ

พนักงานทำงานจากบาน 
 

การศึกษาตัวแปรที ่มีความสัมพันธโดยวิธ ีการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะหความสัมพันธในภาพรวมของตัวแปรอิสระทั ้งหมดกับตัวแปรตามโดยใช             

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  เพ่ือ

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวงการ

ระบาดของไวรัส COVID-19  

 จากตารางที่ 5 พบวาในภาพรวมตัวแปรทั้ง 10 ตัว ซึ่งประกอบดวย ดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชน ด านนโยบายบริษัทและการบริหาร ดานความสัมพันธก ับเพื ่อนรวมงาน ดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน ดานการบังคับบัญชา ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานการยอมรับ 

นับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน และดานความกาวหนาในการทำงาน 
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เมื ่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

พบวาตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานจาก               

ที่บาน มี 2 ตัวแปร ไดแก ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน อยางมีนัยยะ

สำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ พบวา 

ดานการบังคับบัญชา (X5) สามารถพยากรณประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบาน

ในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีคา β เทากับ 0.323 อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน (X4) สามารถพยากรณประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีคา β เทากับ 0.258 อยาง

มีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ปจจัยทั้ง 2 ขอ คือ ดานการบังคับบัญชา 

และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการ

ทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงถาองคประกอบท้ัง 2 ขอนี้เพ่ิมมากข้ึนจะมี

ผลใหประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

เพ่ิมมากข้ึนดวย 
 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

คะแนนดิบ คือ 

Y = 1.568 + 0.325 (ดานการบังคับบัญชา) + 0.281 (ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน) 

คะแนนมาตรฐาน คือ 

Y = 0.323 (ดานการบังคับบัญชา) + 0.258 (ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน) 

เมื่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสูสมการพยากรณไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ R2

เทากับ 0.493 โดยมีอำนาจพยากรณ R2 เทากับ 0.243  
 

ตารางท่ี 5: แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 

ตัวแปรอิสระ Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. b Std. Error 𝜷𝜷 

(Constant) 1.568 0.366  4.289 0.000 

ดานการบังคับบัญชา 0.325 0.091 0.323 3.561 0.001 

ดานสภาพแวดลอมใน

การทำงาน 
0.281 0.099 0.258 2.848 0.005 

R2= 0.493, R2 =0.243, Std. Error of the Estimate =0.693, ba = 1.568 
 

หมายเหต:ุ Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

ณรงคศักด์ิ  สุขมา 

 
         1277 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาการ

ทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบแรงจูงใจจาก

ปจจัยสวนบุคคล และแรงจูงใจจากองคการประกอบดวยปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธ

ตอประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตาม

สมมติฐาน โดยสามารถสรุปตามตารางท่ี 6 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย Accept Reject 

1. ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผล

ตอประสิทธิภาพการทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

2. ปจจัยดานคาตอบแทนและผลประโยชน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

3. ปจจัยดานนโยบายบริษัทและการบริหาร มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

4. ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

5. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทำงานเมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

6. ปจจัยดานการบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อ

พนักงานทำงานจากบาน 
  

7. ปจจัยดานความสำเร็จในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

8. ปจจัยดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อ

พนักงานทำงานจากบาน 
  

9. ปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏบิัต ิมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

10. ปจจัยดานความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
  

11. ปจจัยดานกาวหนาในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อพนักงานทำงานจากบาน 
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สรุปผลการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของพนักงานสถาบันดานการเงินการ

ธนาคารที่บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากบานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมี

สำนักงานอยูในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ

ประมาณ 30-40 ป มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูในชวงระหวาง 5-10 ป 

ปจจัยแรงจูงใจจากองคการ 

ผลการวิเคราะหแรงจูงใจจากองคการซ่ึงประกอบดวยปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจโดยรวมทุก

ปจจัยอยูในระดับสูง โดยพบวาปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน 

รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบในงาน และปจจัยค้ำจุนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏ

ดังนี้ 

ปจจัยจูงใจจากองคการ 

ผลการศึกษาพบวาเมื่อพิจารณาในสวนของปจจัยจูงใจจากองคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.68) ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความสำเร็จในการทำงาน มีระดับ

แรงจูงใจในระดับ สูง (𝑋𝑋�= 3.99) รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบในงาน มีระดับแรงจูงใจในระดับสูง 

(𝑋𝑋�= 3.75) ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.64) ดานกาวหนา

ในการทำงาน (𝑋𝑋�= 3.55) มีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง และสุดทายคือ ดานการยอมรับนับถือมี

ระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.47)  

ปจจัยค้ำจุนจากองคการ 

ผลการศึกษาพบวาเมื่อพิจารณาในสวนของปจจัยค้ำจุนจากองคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.57) ซึ่งปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มี

ระดับแรงจูงใจในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.91) รองลงมาคือ ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.71) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.55) ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.54) และสุดทาย

คือ ดานคาตอบแทนและผลประโยชนมีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.16) 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการที่ผู วิจัยไดทำการศึกษา”แรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษาการทำงานจากบานชวงการระบาดของไวรัส COVID-19” สามารถสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคล

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

จากบาน แตผูวิจัยคนพบวาแรงจูงใจจากองคการจำนวน 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานการบังคับบัญชา 

และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานจากบาน ซ่ึง
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ถาองคประกอบทั้ง 2 ปจจัยนี้เพิ่มมากขึ้นจะมีผลใหประสิทธิภาพการทำงานจากบานเพิ่มมากขึ้นดวย 

และนำมาอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้ 

ดานการบังคับบัญชามีสวนเกี ่ยวของกับการบริหารจัดการองคการมากเพราะองคการ

ประกอบดวยคน ดังนั้นทุกองคการจึงประกอบดวยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเสมอ ซ่ึงผูบริหาร

ที่ทำหนาที่ผูบังคับบัญชาตองมีความสามารถในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฎิบัติงานอยางดีที่สุด

เพื่อใหองคการสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค โดยการสั่งการนี้ถือไดวาเปนภาระหนาท่ี               

ท่ีสำคัญและเปนภาระท่ีจำตองใชศิลปะในการบังคับบัญชาเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะการสั่งการจะเปน

สิ่งท่ีเก่ียวของโดยตรงกับผูใตบังคับบัญชา ในเม่ือคนซ่ึงเปนผูเขามาทำหนาท่ีในองคการเปนทรัพยากร

หรือปจจัยการผลิตท่ีสำคัญ ผูบริหารจึงตองเขาใจและสามารถกำกับและชักจูงใหมีพฤติกรรมท่ีเปนไป

ในทางที่องคการตองการ ถาหากคนทำงานไดผลดีแลวผลดีนั้นก็ยอมจะเปนประโยชนตอองคการ

นั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบังคับบัญชาและความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานจากกลุมตัวอยาง 400 คน (แสงมณีจินดา, ณ นครพนม, & ธนธิติ, 2559) 

พบวาการบังคับบัญชาไมวาจะแบบใดลวนมีผลตอความสัมพันธระหวางพนักงานและองคการไดท้ัง

บวกและลบซึ่งมีสวนในความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ

ชัยพฤกษและคณะ (Aiyapark, Kulnides, & Supatanyaporn, 2562) ที ่ได ศ ึกษาอิทธ ิพลของ            

การประสานงานระหวางองคการ อำนาจหนาที่ บทบาทขององคการ และ เอกภาพในการบังคับ

บัญชาที่สงผลตอการบริหาร กลุมตัวอยาง 300 คน รวมกับใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ             

เชิงลึกผูบริหารระดับสูง 14 คน พบวาการประสานงานระหวางองคการ อำนาจหนาที่ เอกภาพใน   

การบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทำงานขององคการ ตรงกับผลงานวิจัย

ของ ปยะวัฒน กรมระรวย (กรมระรวย et al., 2562) ที่พบวาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานขององคการประกอบดวย ความชัดเจนของยุทธศาสตร ความชัดเจนของโครงสรางองคการ 

และคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบาย

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานขององคการไดรอยละ 69.1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรนุช ศิริจันโท 

(ศิริจันโท, แสดงหาญ, & ถนอมชาติ, 2561) ที่ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหาร

จัดการของหัวหนางานท่ีมีตอความยึดม่ันผูกพันในงาน รวมท้ังศึกษาความยึดม่ันผูกพันในงานท่ีนำไปสู

ความกาวหนาในการทำงานของพนักงานกลุมตัวอยาง คือ พนักงานฝายผลิตในกลุมโรงงานผลิต

ชิ้นสวนยานยนตของบริษัทแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จำนวน 251 คน 

พบวา บุคลิกภาพของหัวหนางานแบบยอมรับผูอื่น แบบเปดเผยสนใจในสิ่งรอบตัวแบบมีจิตสำนึก 

แบบหวั่นไหวทางอารมณ และการบริหารจัดการของหัวหนางานดานการควบคุมการปฏิบัติงาน             

การชี้นำสั่งการ และการแบงหนาท่ีงานสงผลตอความยึดม่ันผูกพันในงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญ 
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ดานสภาพแวดลอมในการทำงานไมใชแคการจัดโตะใหเหมาะสมกับทำงานเทานั ้นแต            

หมายรวมถึงการจัดผังของหองทำงานรวมทั้งหมดขององคการและรวมถึงองคประกอบภายนอกของ

อาคารสำนักงานใหเหมาะสมกับการทำงานดวย เชน สีของอาคารที่ออกแบบใหเปนสีโทนออนสบาย

ตาเพื่อชวยจูงใจใหพนักงานใหอยากทำงาน เชน สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟา หรือการสรางมุมพักผอน

เลียนแบบธรรมชาติที่มีตนไมเล็กๆ ใหพนักงานสามารถใชเปนที่หยุดพักระหวางชวงเวลาทำงาน ซ่ึง

การจัดสถานท่ีทำงานใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีจะชวยใหพนักงานรูสึกผอนคลายและรูสึกภูมิใจในสถานท่ี

ทำงานของตัวเองมากขึ้น หากหนวยงานนั้นมีบรรยากาศที่เต็มไปดวยชีวิตชีวาหรือมีบรรยากาศของ

สถานที่การตกแตงและอุปกรณในการทำงานที ่สวยงามทันสมัยเอื ้อตอการทำงานยอมสงผลให           

การทำงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นตัวอยางจากบริษัทหรือองคการในตางประเทศหลาย

แหงที่เนนการสรางบรรยากาศในที่ทำงานเพื่อลดความเครียดของพนักงาน เพราะสภาพแวดลอมใน

การทำงานที่ดีจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององคการเพิ่มขึ้น แตในทางตรงขาม

กันหากสภาพแวดลอมในการทำงานไมดีก็จะเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดภาวะกดดันและสงผลให

พนักงานเกิดความเหนื่อยลาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่พนักงานลาออกจากองคการไดเชนกัน (Budiharso 

& Tarman, 2020) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิขริน และรัชนีวรรณ (เลขาวิจิตร & วนิชยถนอม, 

2560) ไดศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีตอสภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงในองคการโดย

เก็บตัวอยางขอมูลจากขาราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี จำนวน 

359 คน พบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมในการทำงาน และพฤติกรรมการสรางสรรค

นวัตกรรมมีความสัมพันธระหวางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา (แคลวเครือ, จันทึก, & 

Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร ส ังคมศาสตร และศิลปะ และฉบับ 

International, 2559) ที่พบวาปจจัยของสภาพแวดลอมมีผลกับภาวะความเครียดของพนักงาน 

ตรงกันกับผลการศึกษาของ วรชัย และ วิโรจน (สิงหฤกษ & เจษฏาลักษณ, 2560) ที่ศึกษาอิทธิพล

ของสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานของลูกจางสำนักพิมพมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 120 คน พบวาการสนับสนุนจากองคการและ

สภาพแวดลอมในการทำงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ อีกทั้งการสนับสนุนจาก

องคการและความกาวหนาในงานอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทำงาน และจาก

งานวิจัยของ วิภาพร (สิงหบุตร, 2561) ไดศึกษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีความสัมพันธกับ

ระดับความผูกพันตอองคการและระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากร เปนการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางจำนวน 296 คน ที่สุมตัวอยางมาจากบุคลากรของกรมศุลกากร จำนวน 1,135 คน 

พบวาสภาพแวดลอมในการทำงานโดยรวมท่ีดีสามารถนำไปใชในการพยากรณพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีไดอีกดวย 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

ณรงคศักด์ิ  สุขมา 

 
         1281 

5.2 ขอเสนอแนะของการศึกษาในอนาคต 

เพื่อใหสามารถนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ผู วิจัยจึงมีขอเสนอแนะใน

การศึกษาเพ่ิมเติมหรือตอยอดการศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 

1) ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่มีการเก็บขอมูลจาก

การสังเกตและการสัมภาษณเขามาในการประกอบการวิเคราะหสมมติฐานที่ตั้งไวเพื่อตอยอดจาก

งานวิจัยฉบับนี้ ใหไดขอมูลเชิงลึก เพื่อทราบสาเหตุและวิธีการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับองคการ 

ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองคการตามบริบทที่แตกตางกัน เพื่อสงเสรมใหบุคลากร

สามารถดำเนินการทำงานตามหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถนำไปวางแผนพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพเพิ ่มขึ ้นเพื ่อการปฎิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้นของพนักงานและเพ่ือ

ความสำเร็จขององคการท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

2) ควรเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางใหมากขึ ้นเนื ่องดวยการคนควาอิสระฉบับนี ้มี

ขอจำกัดเรื ่องระยะเวลาในการเก็บขอมูลและขอจำกัดเรื ่องการเขาถึงกลุมตัวอยาง อีกทั้งควรเพ่ิม

การศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมประชากรท่ีทำงานในองคการท่ีแตกตางกัน เชน องคการภาครัฐ องคการ

เอกชนอ่ืนท่ีไมไดประกอบธุรกิจดานการเงินการธนาคารใหมีความหลากหลายของกลุมประชากรมากข้ึน 

เพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนดานทรัพยากรมนุษย และ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสมกับบริบทในแตละองคการตอไป 
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ประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ของกรมการกงสุล 

กรณีศึกษาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) 

 

 

วิมล  เดวาหมัด0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดำเนินการรับคำรองขอ

ทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM Consortium ท่ีเสร็จสิ้นใน 12 นาที 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนผูยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ในการใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

ปทุมวัน (MBK Center) 3) เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาที่รับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทางที่มีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ของกลุมบริษัท DGM Consortium 

4) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง เปนการศึกษาวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื ่องมือในการ             

เก็บรวบรวมขอมูลคือ การขอขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากหนวยงาน และแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ผลการวิจัยพบวา 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูยื่นคำรองฯ สงผลตอการดำเนินการรับคำรอง

ขอทำหนังสือเดินทางของกลุ มบริษัท DGM Consortium ใหเสร็จสิ ้นใน 12 นาที นั ้นเปนจริง 

เนื่องจากคำรองที่เกิน 12 นาทีที่ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่ มีมากถึง 398 ราย จากผูยื่นคำรอง

ท้ังหมด 5,938 ราย แสดงใหเห็นวา ความลาชาจากการรับคำรองเกิดข้ึนรอยละ 6.7 

สมมติฐานที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจของประชาชนที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพใน

การรับคำรองขอทำหนังสือดินทางแตกตางกัน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาท่ีรับคำรองท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4 ประเด็นดานความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาที่รับคำรองทำ

หนังสือเดินทางท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง 

 

คำสำคัญ: หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส  ผูยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ผูรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  สัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

 

1. บทนำ 
 

กระทรวงการตางประเทศไดจัดซื้อจัดจางการดำเนินการรับคำรองและผลิตหนังสือเดินทาง

จากบริษัท จันวาณิชย จำกัด ในชวงป 2548 - 29 มิถุนายน 2563 รวมมูลคากวา 14 พันลานบาท 

และเมื่อกอนครบกำหนดสัญญาไดมีการประมูลการจัดซื้อจัดจางใหม โดยการประกวดราคาจางผลิต

และใหบริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 3 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส              

(e-bidding) ของกระทรวงการตางประเทศ จำนวน 15 ลานเลม วงเงิน 7.4 พันลานบาท ซึ่งลาสุดได

นำเสนอผลการใหคะแนน และราคา ที่กิจการรวมคา 4 กลุม คือ กิจการรวมคา จันวาณิชย (บริษัท 

จันวาณิชย จำกัด และบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จำกัด) กิจการรวมคา TIM (บริษัท ที.เค.

เอส. เทคโนโลยี จำกัด, IDEMIA (ฝรั่งเศส) MSC และ CP)  กิจการรวมคา WIN (สามารถ, ศิริวัฒนา

อินเตอรพริ ้นท, MSCS, Dermalug (เยอรมัน) และ กิจการรวมคา DGM Consortium เสนอตอ

กระทรวงตางประเทศ ซึ่งพบวา กิจการรวมคา DGM Consortium เฉือนชนะ จันวาณิชย 0.6 คะแนน 

แตเสนอราคาสูงกวา 466 ลานบาท ขณะที่กระทรวงการตางประเทศอางวาเงื่อนไขในการประมูลให

น้ำหนักที่ประสิทธิภาพ 60% แตใหน้ำหนักในดานราคาเพียง 40% เทานั้น (อานประกอบ : DGM 

เฉือนชนะจันวาณิชย 0.6 คะแนน (ลวงผลประกวดราคาอี-พาสปอรต15ลานเลม-จอรองศาลปค.ตอ,  

เปดคำชี้แจง 3 กลุมเอกชน โตบัวแกวจัดซื้ออี-พาสปอรต 15 ลานเลม 7.4 พันล.) โดยกลุมบริษัท 

DGM Consortium ไดรับชวงตอในการดำเนินการรับทำและผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ระยะ

ท่ี 3 นี้ไป ซ่ึงไดเริ่มกิจกรรมตามสัญญาไปแลวเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ท่ีผานมานี้ 

กลุมบริษัท DGM Consortium ไดรวม Gemalto (บริษัทในเครือของ Thales) ซึ่งทั้งคูเปน

ผูผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสประเภทเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความปลอดภัยสูงใหกับนานา

ประเทศทั่วโลก Gemalto (บริษัทในเครือ Thales) มีประสบการณกวา 100 ป ในดานการรักษา

ความปลอดภัยในการพิมพ และประสบการณ 30 ปในดานการพัฒนา การยืนยัน การเจาะจงตัวตน 

เงื่อนไขการออกคำสั่งและบริการโปรแกรมระบบที่ทำหนาที่ควบคุมคำสั่งตางๆ (Software) แบบฝง 

และมีประสบการณกวา 20 ป ในดานการผลิตโพลีคารบอเนตดาตาเพจ ในปจจุบันกลุมบริษัทนี้
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ใหบริการโปรแกรมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสกวา 30 โปรแกรมกับประเทศตางๆ ทั่วโลก ซ่ึง

ประกอบไปดวยฟนแลนด สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

ท้ังนี้ ในสัญญาจัดซ้ือจัดจางไดระบุถึงเง่ือนไขเวลาในการรับคำรองขอหนังสือเดินทางจากเดิม 

20 นาทีเปน 12 นาที ทำใหผูจัดทำวิจัยเล็งเห็นวาขอมูลดังกลาวจะมีผลตอการประเมินผลการปฏบิตัิ

ราชการของกรมการกงสุล (KPI) และยังเปนผลดีตอประชาชนในดานความรวดเร็วในการเขารับบริการ 

ทำหนังสือเดินทาง ซึ่งมีประชาชนเขารับบริการทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 4,000- 

5,000 ราย 

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา การดำเนินการรับคำรองที่เร็วมากขึ้นกวาเดิมถึง 60% จะ

ทำใหกรมการกงสุลเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคำรองทำหนังสือเดินทางไดมากขึ้นกวาเดิม และยังจะ

นำมาซึ่งความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ อีกทั้งยังสามารถทำใหกรมการกงสุลพัฒนาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการกงสุล (KPI) ข้ึนไปไดอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท 

DGM Consortium ท่ีเสร็จสิ้นใน 12 นาที 

2.2 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู ยื ่นคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ในการ

ใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center) 

2.3 เพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาท่ีรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง

ท่ีมีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ของกลุมบริษัท DGM Consortium 

2.4 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง 

 

3. คำถามสำหรับการศึกษา 
 

3.1 ปจจัยใดบางที่สงผลตอดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM 

Consortium ท่ีเสร็จสิ้นใน 12 นาที 

3.2 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูยื่นคำรองฯ สงผลตอการดำเนินการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM Consortium ใหเสร็จสิ้นใน 12 นาที หรือไม 

3.3 ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่สงผลตอประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทางหรือไม 
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4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือการอธิบาย

กรณีศึกษา 
 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

โดยกำหนดกรณีศึกษาใหเปน สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) เนื่องจากภายหลัง

การเริ่มสัญญาจัดซื้อจัดจางโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสระยะที่ 3 กลุมบริษัท DGM 

Consortium ไดทำการเปดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) อยางเต็มรูปแบบเปน

แหงแรก ทำใหผูวิจัยเล็งเห็นวาสำนักงานแหงนี้ ควรไดรับการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อเปนตัวอยาง

ในการดำเนินการระบบรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง อันเปนกระบวนการสำคัญของโครงการผลิต

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสระยะท่ี 3 โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมสำคัญท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงการตางประเทศเริ่มใหบริการหนังสือเดินทาง

อิเล็กทรอนิกสตั ้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสของไทยเปนไปตาม

มาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ คือมีความกวาง 88 มม. ความสูง 128 มม. 

ปจจุบันมีอายุการใชงาน 5 ป ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลในเลม และไมสามารถตออายุการใชงาน 

วัสดุที่ใชประกอบดวยกระดาษที่เปน security paper พิเศษ เนื้อกระดาษมีเสนใยที่มองเห็นไดดวย 

ตาเปลาและมองไมเห็นดวยตาเปลา และมีลวดลายที่มองไมเห็นกระจายอยูทั่วแผน แผนขอมูลเปน

พลาสติก polycarbonate เพื่อใชการพิมพดวยเลเซอร และมีการพิมพลวดลายแฝงบนหนาขอมูล 

สำหรับขอมูลชีวมาตร มีการเก็บรูปใบหนาและลายนิ้วมือลงใน microchip ซ่ึงเปนแบบ contactless 

IC การนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสมาใชชวยอำนวยความสะดวกแกผู ถือหนังสือเดินทางใน            

การผานดานตรวจคนเขาเมือง โดยทำใหสามารถใชระบบ automatic gate ในการเดินทางเขา-ออก

นอกประเทศไทย และใชยืนยันตัวบุคคลไดอยางถูกตอง โดยกองหนังสือเดินทางกลาวไววา หนังสือ

เดินทางรูปแบบใหมนี้มีประโยชนมากข้ึนในหลายดานเชน ดานของการปองกันการปลอมแปลง เนื่องจาก

ตองปลอมแปลงขอมูลพื้นฐาน และขอมูลทางชีวภาพของผูถือหนังสือเดินทางใหตรงกันสองอยาง               

ซึ่งมีความเปนไปไดยาก ทำใหสามารถสกัดกั้นขบวนการกอการรายขามชาติ และปญหาการลักลอบ

เขาเมือง อีกท้ังยังทำใหเวลาในการตรวจสอบขอมูลผูถือหนังสือเดินทางรวดเร็วและแมนยำมากยิ่งข้ึน 

สุดทายยังชวยเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยทำใหหนังสือเดินทางประเทศไทยมีความ

นาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยหนังสือเดินทางไทยเปนประเทศ

เดียวท่ีไมเคยถูกคนพบการปลอมแปลง แตเคยถูกการคนพบการสวมรอบจากบัตรประชาชนแทน 

 ประเภทของหนังสือเดินทางไทย 1) หนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ำตาล) ออกให

สำหรับประชาชนท่ัวไป หนังสือเดินทางมีอายุไมเกิน 5 ป 2) หนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีน้ำเงิน

เขม) หนังสือเดินทางมีอายุไมเกิน 5 ป ผูถือตองใชในราชการเทานั้น ไมสามารถนำไปใชในการเดินทาง

สวนตัว โดยมีขอกำหนดออกเฉพาะขาราชการ เจาหนาที่ของหนวยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

วิมล  เดวาหมัด 

 
         1291 

สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในตางประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชนแก 

ทางราชการตามท่ีกระทรวงการตางประเทศอนุมัติ 3) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) ประเภท

นี้จะมีอายุไมเกิน 5 ป ไมสามารถตออายุเพ่ิมได มีขอกำหนดออกใหเฉพาะบุคคลสำคัญระดับประเทศ

และบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนแกทางราชการหรือภายใตพันธกรณีระหวางประเทศ หรือภายใต

สถานการณพิเศษท่ีมีความจำเปน หรือเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย 3) หนังสือเดินทาง

ชั่วคราว (หนาปกสีเขียว) โดยจะมีอายุ 1 ป จะออกใหในกรณีท่ีคนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือ

หมดอายุ และมีความจำเปนเรงดวนจะตองเดินทางไปตางประเทศ โดยไมอาจรอการออกหนังสือ

เดินทางอิเล็กทรอนิกสแบบธรรมดา (E-Passport) ได อยางไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีขอจำกัด

คือ ไมมี machine readable bar code ซ่ึงหากนำไปขอวีซา บางประเทศอาจไมยอมรับ 

 ระเบียบวาดวยการทำหนังสือเดินทางไทย ดวยกระทรวงการตางประเทศไดนําหนังสือเดินทาง

อิเล็กทรอนิกสออกใชงานแทนหนังสือเดินทางรูปแบบเดิม จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวง

การตางประเทศ วาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง             

แบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงใหออกระเบียบกระทรวง

การตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๘ ใชบังคับจำนวน ๙ หมวด ทั้งหมด ๔๒ 

ขอประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย กันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ 

 แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพ Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips (1980)  

แนวคิดนี้ตองการนำเสนอวาประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ               

7 ประการ ของธุกิจวามีลักษณะและมีสภาพอยางไร โดยมีองคประกอบ 7 ประการ ไดแก 1) กลยุทธ

ขององคกร (Strategy) 2) โครงสรางองคการ (Structure) 3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 4) บุคลากร 

(Staff) 5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  

7) คานิยมรวม (Shared values)  

 แนวคิดรูปแบบขององคการที่มีประสิทธิภาพ สรุปไดวา เปนการบริหารงานในระบบราชการ

และบวกกับความพึงพอใจไวดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพเปนแนวคิดในการบริหารในบบ ที่จะให

บริหารราชการใหผลสูงสุด คุมกับการที่ไดใชจายเงินภาษีอากรในการบริหารประเทศ และจะตอง

กอใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ สรุปไดวา การบริการ หมายถึง การดำเนินการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางดีเยี่ยม เปนเลิศ โดยยึดหลักวาตองสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย โปรงใส และเปนธรรมตรงกับความตองการของผูรับบริการใหมากที่สุด อันนำมาซึ่งความ

ประทับใจหรือความพึงพอใจแกผูรับบริการ และสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ สรุปไดวา การใหบริการ คือ การปฏิบัติรับใชหรือการใหความ

สะดวกตาง ๆ ที่คนกลุ มหนึ่งจะเสนอใหคนอีกกลุมหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่งจะตอง

ประกอบดวย ความตั้งใจและความเอาใจใสของผูใหบริการตอการบริการนั้น ๆ รวมถึงการใหบริการท่ี

ไดรับการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 

 แนวคิดและทฤษฎีการใหบริการแบบ One stop service รูปแบบของการใหบริการแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ มีไดหลายรูปแบบที่สำคัญ ไดแก รูปแบบที่ 1 การนำหลายหนวยงานมารวมใหบริการ

อยูในสถานท่ีเดียวกัน เพ่ือใหการสงตองานเปนไปดวยความรวดเร็วทันที รูปแบบท่ี 2 กระจายอำนาจ

มาใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทำหนาที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหประชาชนไมตองติดตอกับ

เจาหนาที่หลายคน รูปแบบที่ 3 การปรับปรุงและออกแบบใหมในการใหบริการ รูปแบบนี้อาจใชวิธีการ

ปรับลดหรือยุบรวมขั้นตอน (Reprocess) หรือการสรางใหม (Redesign) เพื่อใหมีประสิทธิภาพของ

การใหบริการเพิ่มขึ้น เชน ตัดลดขั้นตอนที่ไมจำเปนออกไป ยุบรวมขั้นตอนใหมาเปนขั้นตอนเดยีวกัน 

การออกแบบข้ันตอนและวิธีการใหบริการแบบใหมท่ีแตกตางและดีกวาเดิม รูปแบบท่ี 4 การสามารถ

ใหบริการผานทางอินเทอรเน็ตไดเสร็จทันที ประชาชนผู ร ับบริการสามารถติดตอกับเว็บไซทท่ี

หนวยงานที่ใหบริการได จัดทำขึ้นมาตามกระบวนการและวิธีการที่กำหนดไวจนกระทั่งบริการแลว

เสร็จ 

 ขั้นตอนการรับคำรอง 1) การตรวจเอกสารเบื้องตนและวัดสวนสูง 2) ผูรองฯ กรอกขอมูลใน

ใบขอมูล คือ ผูยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทางตองกรอกขอมูลสวนบุคคล 3) กดบัตรคิวโดยเสียบ บัตร

ประชาชน หรือกรอกหมายเลขบัตร 4) รอเรียกคิวเขาจุดรับคำรอง 5) เจาหนาที ่ประจำจุดรับ             

คำรองฯ ตรวจสอบขอมูลและเอกสารโดยละเอียด 6) เจาหนาท่ีเขาโปรแกรมการรับคำรองฯ ตามเลข

บัตรประชาชนในบัตรคิว 7) เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลเทียบกับฐานทะเบียนราษฎร                 

8) เจาหนาที่กรอกขอมูลจากใบขอมูลลงในระบบ 9) สแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว 10) ถายภาพบุคคล

พรอมตรวจสอบความเรียบรอยของภาพถายดวยโปรแกรมการจับภาพใบหนา ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO 9303) 11) สแกนมานตา 12) บันทึก

ลายเซ็นผูรองฯ 13) ระบบตรวจสอบขอมูลกับฐานบุคคลเฝาระวังออกนอกประเทศ Back Office 

ตรวจสอบขอมูล Adjudication 14) ผูรองฯเซ็นยืนยันใหเก็บขอมูลสวนบุคคล 15) เจาหนาที่กรอก

ขอมูลการจัดสงทางไปรษณีย 16) ผูรองชำระเงิน  

 งานวิจัยที่เกี ่ยวของ ลาวรรณ คําบางปราช (มิถุนายน,2551) ไดศึกษางานวิจัยสภาพการ

ใหบริการของสํานักงานหนังสอเดินทางชั่วคราวบางนา กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง ของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

บางนา ผลการศึกษา พบวา สภาพการใหบริการของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนานั้น ใน          

สวนของเจาหนาที่ผูใหบริการบุคลิกภาพ การแตงกายการยิ้มแยมแจมใส และความเต็มใจใหบริการ              

สวนใหญเห็นวาอยู ในระดับที ่ดี แตมีเรื ่องการควบคุมอารมณที ่ เจาหนาที ่ตองอดทนใหมากข้ึน                 
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ความแมนยําในเอกสารราชการเจาหนาที่ตองหมั่นนฝกฝนใหมากขึ้น สวนผูมารับบริการนั้นตองให            

ขอมูลถึงข้ันนตอนการทําใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน เชน มีการประชาสัมพันธใหทราบถึงเอกสารท่ีตองใช

ทำหนังสือเดินทาง สวนของกระบวนงานถือวาลดขั้นตอนไปไดมาก สะดวก รวดเร็ว จะมีปญหากับ          

อุปกรณสํานักงานเล็กนอยและสวนของสถานที่มีความเห็นที่ตรงกันวาคับแคบ จํานวนที่นั่งรอเรียกคิว

ไมเพียงพอ แตก็มีขอดีที่อยูในศูนยการคา ผูมารับบริการจึงสามารถไปผอนคลายกอนได โดยขอเสนอ

แนะจากผลการวิจัยมีดังนี้ ควรมีการจัดใหมีกิจกรรมสันธนาการเพื่อผอนคลายความตึงเครียดใหกับ          

เจาหนาท่ี ใหมีการฝกอบรมเรื่องเอกสารราชการใหถูกตองแมนยําใหมีการประชาสัมพันธกฎระเบียบให

เปนมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน ใหมีการจัดการสรางระบบฐานขอมูลสํารองไวไมตองอาศัยกับ             

ขอมูลทะเบียนราษฎรจนมากเกินไปและใหมีีการประเมินติดตามผลอยางตอเนื่อง 

 สิริณัฏฐ ทรงไตรย (27 ธันวาคม 2562) งานวิจัย ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการสงมอบ

บริการเจาหนาที่รับคำรองกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ผลการวิจัย

พบวา (1) เจาหนาท่ีรับคำรองมีความไมม่ันคงในอาชีพ เนื่องจากเปนการจางบริษัทภายนอก (Outsource) 

ที่มีความชำนาญมาปฏิบัติงาน มีการจางครั้งละ 7 ป นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน            

ปละ 1 ครั้ง (2) การเดินทางมาปฏิบัติงานพบปญหาการจราจรหนาแนน โดยจะตองออกจากที่พักอาศัย

เร็วกวาปกติ และ (3) ประชาชนผูมายื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทางใชเวลารอเรียกนาน หากไม

ลงทะเบียนลวงหนาเพ่ือทำหนังสือเดินทาง 

 

5. ระเบียบหรือวิธีการทำการวิจัยหรือการศึกษา 
 

 การวิจัยคนควาอิสระครั้งนี ้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ            

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การขอขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับเจาหนาท่ีจากหนวยงาน และแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยมีขั ้นตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยแบงออก              

เปน 2 กลุม คือผูยื ่นคำรองทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) 

ระหวางวันที ่ 13 สิงหาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 336 ราย จากจำนวนทั้งสิ ้น 5,938 ราย                 

การไดมาของกลุ มตัวอยางจาก ใชวิธีการสุ มตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เจาหนาที่รับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ในสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK) ทั้งหมด

จำนวน 35 คน 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เลือกวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ

การออกแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  
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6. ผลการศึกษา 
 

ศึกษาการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM Consortium ท่ี

เสร็จสิ้นในเวลาสิบสองนาที 

 ผูยื ่นคำรองขอทำหนังสือเดินทางจำนวนทั้งสิ ้น 5,938 ราย มีผู ยื ่นคำรองขอทำหนังสือ

เดินทางเกินสิบสองนาทีที่เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศไมอนุมัติใหผานตามสัญญาการจัดซ้ือ 

จัดจางฯ 186 ราย คิดเปนรอยละ 3.1 นั้น จะเห็นวา การดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง

ของกลุมบริษัท DGM Consortium ที่เสร็จสิ้นในเวลาสิบสองนาที ไมเปนไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง 

โครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสระยะที่ 3 ทั้งหมด เนื่องจากการไมผานการอนุมัติการ

รับคำรองเกินเวลา 12 นาที จากเจาหนาที่กระทรวงการตงประเทศนั้น หมายถึง ความผิดพลาดเกิด

จากปจจัยที่มิใชประชาชน ทำใหกลุมบริษัท DGM Consortium ตองเสียคาปรับจากการผิดสัญญา

จัดซื้อจัดจางดังกลาว และอาจจะสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอประสิทธิภาพของ 

การใหบริการดวย 

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ในการใหบริการของ 

“สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center) 

 ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 336 ราย โดยแบงเปนเพศชาย 132 คน คิดเปนรอยละ 39.3 และ

เพศหญิง 204 คน คิดเปนรอยละ 60.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 20 ถึง 40 ป เขารับบริการในชวงเวลา 

10.00-12.00 น. จำนวน 152 คน  

 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

ปทุมวัน (MBK Center) ในประเด็นตางๆ และภาพรวม ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม

อยูในระดับสูง คาเฉลี่ยอยูที่ 4.14 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ดานเจาหนาท่ีของสำนักงานมีมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.30  

ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรที ่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center)  

 เพศตางกันสงผลใหความพึงพอใจในการบริการดานตางๆ แตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

การบริการในภาพรวมของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย เม่ือวิเคราะหรายดาน พบวา ท่ีเพศแตกตางกันจะ

มีความพึงพอใจในดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) แตกตางกัน โดย

คาเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 

ของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย และที่เพศแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในอุปกรณและขั้นตอนการ

ดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางที่แตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการดาน

อุปกรณและข้ันตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย 
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เปรียบเทียบระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรดานอายุและความพึงพอใจในการใหบริการ 

ที่ความพึงพอใจในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการใน

ภาพรวมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 61 ปข้ึนไป 

จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการภาพรวมแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 20 ป, อายุ 

20 ถึง 40 ป และอายุ 41 ถึง 60 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวาในดานเจาหนาที่ของสำนักงาน ผูตอบแบบสอบถาม          

ที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการดานเจาหนาที่ของสำนักงานแตกตางกัน โดยผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานเจาหนาที่ของสำนักงาน

แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป และอายุ 61 ปข้ึนไป  

  สวนความพึงพอใจในดานพื้นที่การจัดวางและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการดานพื้นที่การจัดวางและสิ่งอำนวย

ความสะดวกของสำนักงานแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจในบริการดานพื้นที่การจัดวางและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานแตกตางจาก

ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 20 ป และอายุ 61 ปข้ึนไป 

  ความพึงพอใจในดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) แตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ปจะมีคาเฉลี่ยความ             

พึงพอใจในบริการดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แตกตางจาก

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป และนอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามที่มี

อายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป 

  สุดทายที่ความพึงพอใจในดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจดานอุปกรณและขั้นตอนการ

ดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ปจะ

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทางแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป อายุ 41 ถึง 60 ปและอายุ 61 ปขึ้นไป 

และนอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานอุปกรณ

และขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 

ปข้ึน 
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 เปรียบเทียบระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรดานเวลาในการเขารับบริการและความพึง

พอใจในการใหบริการ ที่ความพึงพอใจในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลาท่ี

แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน  

  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวามีเพียงดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการ

รับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ที่ผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลาที่แตกตางกันจะมีความ

พึงพอใจการบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตาง

กัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลา 10.00-12.00 น. จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

บริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางจากผูตอบ

แบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลา 16.01-18.00 น. สวนในดานเจาหนาที่สำนักงาน ดานพื้นที่การ

จัดวางและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน และดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) ผูตอบแบบสอบถามท่ีเขารับบริการในเวลาท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการ

บริการในดานเหลานี้ไมแตกตางกัน 

ผลความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาท่ีรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางท่ีมีตอระบบ

การรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ของกลุมบริษัท DGM Consortium 

 ประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับขั้นตอนการรับคำรอง พบวา เจาหนาที่สวนใหญไมมีประสบการณรับ 

คำรองมากอน จึงมีความเขาใจในขั้นตอนการรับคำรองในระดับปาน เนื่องจากมีขอกำหนดใหการ

ถายภาพเปนไปตามหลักการบินสากลพลเรือน ซึ่งคอนขางมีความละเอียด ความเขาใจในการตรวจสอบ

และกรอกขอมูลท่ีอยูในการคอนขางมาก 

 ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับการรับคำรองใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เจาหนาที่มี

ความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำหนังสือเดินทางทั่วไปของผูเยาว

คอนขางนอย โดยเฉพาะกรณีครอบครัวหยาราง เอกสารจะคอนขางซับซอน และมีขอความสำคัญท่ี

ตองตรวจโดยละเอียด ในขณะที่เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที ่ใช

ประกอบการทำหนังสือเดินทางทั่วไปของบุคคลที่มีอายุ 20 ปบริบูรณขึ ้นไป เนื่องจากใชเอกสาร

คอนขางนอย จึงจำไดงาย สวนความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำ

หนังสือเดินทางทั่วไปของพระภิกษุสงฆยัไมมีความชำนาญ เนื่องจากยังไมเคยเจอเคสดังกลาวมากนัก 

เพราะติดชวงโควิด พระภิกษุสงฆทั่วไปยังไมสามารถเดินทางได และยังไมมีความรูความเขาใจใน

ข้ันตอนการตรวจเอกสารท่ีใชประกอบการทำหนังสือเดินทางฮัจย เนื่องจากเหตุผลเดียวกัน แตพอจะ

มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

เนื่องจากมีทูตและขาราชการเขามาทำหนังสือเดินทางอยูจำนวนไมนอย สวนความรูความเขาใจในกฎ

การบินสากลพลเรือน (ICAO 9303) คอนขางเขาใจกันพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการถายภาพ 
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 ประเด็นท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตออุปกรณ โปรแกรม และปจจัยในการรับคำรอง

ขอทำหนังสือเดินทาง คอมพิวเตอรมีการใชงานงาย เครื่องอานลายนิ้วมือมีความใชงานงาย อุปกรณ

การถายภาพบุคคลมีการใชงานคอนขางงายอุปกรณสแกนมานตามีการใชงานงายมาก อุปกรณแปน

เซ็นชื่อมีการใชงานยากมากอุปกรณสแกนเอกสารมีการใชงานงายพอสมควร ภาพรวมของอุปกรณ

โดยรวมมีการใชงานท่ีงายและเหมาะสม และมีความทันสมัยมาก 

 ประเด็นที่ 4 เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยรวมไมสลับซับซอนใชงานงาย 

 ประเด็นที่ 5 เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการรับคำรองใหเสร็จสิ้นภายใน 12 นาทีอุปกรณมี 

สวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นมาก โปรแกรมสำเร็จรูปสวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นปานกลาง 

เพราะยังตองมีการกรอกขอมูลและพิจารณาเอกสารดวยตัวเอง จึงทำใหชาลง ผูยื่นคำรองก็สวนชวย

ในการรับคำรองใหเร็วมากขึ้น ความชำนาญของเจาหนาที่มีสวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นมาก 

การตรวจสอบขอมูล Back Office มีสวนในการรับคำรองใหชาลง 

 ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางและโปรแกรม

สำเร็จรูปท่ีใชในปจจุบัน ผูใหสัมภาษณกลาววา “ความชำนาญของเจาหนาท่ีสำคัญท่ีสุด” 

 

7. สรุปผลการศึกษา 
 

7.1 ศึกษาการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM Consortium 

ท่ีเสร็จส้ินในเวลาสิบสองนาที 

 ผูยื ่นคำรองขอทำหนังสือเดินทางจำนวนทั้งสิ ้น 5,938 ราย มีผู ยื ่นคำรองขอทำหนังสือ

เดินทางเกินสิบสองนาทีที่เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศไมอนุมัติใหผานตามสัญญาการจัดซ้ือ 

จัดจางฯ 186 ราย คิดเปนรอยละ 3.1 นั้น จะเห็นวา การดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง

ของกลุมบริษัท DGM Consortium ที่เสร็จสิ้นในเวลาสิบสองนาที ไมเปนไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง 

โครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสระยะที่ 3 ทั้งหมด เนื่องจากการไมผานการอนุมัติการ

รับคำรองเกินเวลา 12 นาที จากเจาหนาที่กระทรวงการตงประเทศนั้น หมายถึง ความผิดพลาดเกิด

จากปจจัยที่มิใชประชาชน ทำใหกลุมบริษัท DGM Consortium ตองเสียคาปรับจากการผิดสัญญา

จัดซื้อจัดจางดังกลาว และอาจจะสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอประสิทธิภาพของ 

การใหบริการดวย 

7.2 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ในการใหบริการ

ของ “สำนักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ปทุมวัน (MBK Center) 

 ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 336 ราย โดยแบงเปนเพศชาย 132 คน คิดเปนรอยละ 39.3 และ

เพศหญิง 204 คน คิดเปนรอยละ 60.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 20 ถึง 40 ป จำนวน 189 คน คิดเปน

รอยละ 56.3 รองลงมาอันดับท่ี 2 คืออายุไมเกิน 20 ป จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 20.8 ในอันดับ
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ที่ 3 คือ อายุระหวาง 41 ถึง 60 ป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.9 สวนผูตอบแบบสอบถามที่มี

อายุ 61 ปขึ้นไป มีจำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 11.0 เขารับบริการในชวงเวลา 10.00-12.00 น. 

จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 45.2 อันดับรองลงมาคือ เขารับบริการในชวงเวลา 12.01-14.00 น. 

จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 25.3 สวนผูท่ีเขารับบริการในชวงเวลา 14.01-16.00 น. มีจำนวน 74 คน 

คิดเปนรอยละ 22.0 และอันดับสุดทายคือผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในชวงเวลา 16.01- 

18.00 น. จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.40 

 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

ปทุมวัน (MBK Center)ในประเด็นตางๆ และภาพรวม ระดับความพึงพอใจในการใหบริการใน

ภาพรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยอยูที ่ 4.14 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยระดับ             

ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ของสำนักงานมีมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 จัดอยูในระดับสูง 

รองลงมาเปนคาเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจดานพื ้นที ่การจัดวางและสิ ่งอำนวยความสะดวกของ

สำนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.26 อยูในระดับสูง สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจดานการใหบริการ

แบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรอง

ขอทำหนังสือเดินทาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.17 และ 3.86 ตามลำดับ โดยจัดอยูในระดับสูง เชนเดียวกัน 

ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรที ่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใหบริการของ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center) เพศตางกันสงผลให           

ความพึงพอใจในการบริการดานตางๆ แตกตางกัน โดยเพศที่ตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการใน

ภาพรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการ             

ในภาพรวมของเพศหญิงสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา ท่ี

เพศแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 

service) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการ              

ดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ของเพศหญิงสูงกวาเพศชายอยาง

มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และที่เพศแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการ

รับคำรองขอทำหนังสือเดินทางที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจการบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางของเพศ

หญิงสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปรียบเทียบระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรดานอายุและความพึงพอใจในการใหบริการ 

ที่ความพึงพอใจในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการ             

ในภาพรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 61 ป

ขึ้นไป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการภาพรวมแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 20 ป, 

อายุ 20 ถึง 40 ป และอายุ 41 ถึง 60 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวาในดานเจาหนาที่ของสำนักงาน ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการดานเจาหนาที่ของสำนักงานแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในบริการดานเจาหนาท่ีของสำนักงานแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป และอายุ 61 

ปข้ึนไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  สวนความพึงพอใจในดานพื้นที่การจัดวางและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการดานพื้นที่การจัดวางและสิ่งอำนวย

ความสะดวกของสำนักงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีอายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานพ้ืนท่ีการจัดวางและสิ่งอำนวยความสะดวก

ของสำนักงานแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 20 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

  ความพึงพอใจในดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มี

อายุไมเกิน 20 ปจะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจในบริการดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แตกตาง

จากผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สุดทายที่ความพึงพอใจในดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจดานอุปกรณและขั้นตอนการ

ดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ปจะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานอุปกรณและขั้นตอน              

การดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ถึง 40 ป อายุ 

41 ถึง 60 ปและอายุ 61 ปข้ึนไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนอกจากนีผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีอายุ 20 ถึง 40 ป จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการ

รับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปรียบเทียบระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรดานเวลาในการเขารับบริการและความพึงพอใจ

ในการใหบริการ ท่ีความพึงพอใจในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามท่ีเขารับบริการในเวลาท่ีแตกตางกัน

จะมีความพึงพอใจการบริการในภาพรวมท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวามีเพียงดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการ

รับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ที่ผู ตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลาที่แตกตางกันจะมี           

ความพึงพอใจการบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลา 

10.00-12.00 น. จะมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการดานอุปกรณและขั้นตอนการดำเนินการรับ           

คำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเขารับบริการในเวลา 16.01-18.00 น. 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนในดานเจาหนาท่ีสำนักงาน ดานพ้ืนท่ีการจัดวางและสิ่งอำนวย

ความสะดวกของสำนักงาน และดานการใหบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ผูตอบแบบสอบถามที่เขารับบริการในเวลาที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการบริการในดานเหลานี้

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

7.3 ผลความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาที่รับคำรองขอทำหนังสือเดินทางที่มตีอ

ระบบการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง ของกลุมบริษัท DGM Consortium 

ตอนท่ี 1 สัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาท่ีประจำสำนักงาน จำนวน 6 ราย โดยใชแบบสัมภาษณ

เดียวกันกับแบบสอบถาม โดยสัมภาษณเชิงลึก 

ประเด็นที ่ 1 เกี ่ยวกับขั ้นตอนการรับคำรอง พบวา เนื ่องจากเจาหนาที ่ส วนใหญไมมี

ประสบการณรับคำรองมากอน จึงมีความเขาใจในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลในระดับ

ปานกลาง เขาใจในข้ันตอนการตรวจขอมูล ศปท. ปานกลาง แตกรอกขอมูลคอนขางชา มีความเขาใจ

ในขั้นตอนการเก็บลายนิว้มือคอนขางสูงเนื่องจากอุปกรณใชงานงาย ความเขาใจในขั้นตอนการถายภาพ

และตรวจสอบภาพบุคคลนอย เนื่องจากมีขอกำหนดใหการถายภาพเปนไปตามหลักการบินสากล             

พลเรือน ซึ่งคอนขางมีความละเอียด มีความเขาใจในขั้นตอนการบันทึกสแกนมานตาคอนขางมาก 

เพราะข้ันตอนไมซับซอน มีความเขาใจในข้ันตอนการเก็บลายเซ็นมาก แตการจับภาพลายเซ็นคอนขาง

ทำไดยากตองคอยแนะนำประชาชนตลอดเวลา มีความเขาใจขั้นตอนในการสแกนเอกสารคอนขาง

นอย ยังมีการสแกนเอกสารกลับหัวใหพบอยูเรื่อยๆ ความเขาใจในการตรวจสอบและกรอกขอมูลท่ีอยู

ในการคอนขางมาก 

ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับการรับคำรองใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เจาหนาที่มี

ความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำหนังสือเดินทางทั่วไปของผูเยาว

คอนขางนอย โดยเฉพาะกรณีครอบครัวหยาราง เอกสารจะคอนขางซับซอน และมีขอความสำคัญท่ี

ตองตรวจโดยละเอียด ในขณะที่เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที ่ใช

ประกอบการทำหนังสือเดินทางทั่วไปของบุคคลที่มีอายุ 20 ปบริบูรณขึ ้นไป เนื่องจากใชเอกสาร

คอนขางนอย จึงจำไดงาย สวนความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำ

หนังสือเดินทางทั่วไปของพระภิกษุสงฆยัไมมีความชำนาญ เนื่องจากยังไมเคยเจอเคสดังกลาวมากนัก 

เพราะติดชวงโควิท พระภิกษุสงฆทั่วไปยังไมสามารถเดินทางได และยังไมมีความรูความเขาใจใน

ข้ันตอนการตรวจเอกสารท่ีใชประกอบการทำหนังสือเดินทางฮัจย เนื่องจากเหตุผลเดียวกัน แตพอจะ
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มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใชประกอบการทำหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

เนื่องจากมีทูตและขาราชการเขามาทำหนังสือเดินทางอยูจำนวนไมนอย สวนความรูความเขาใจในกฎ

การบินสากลพลเรือน (ICAO 9303) คอนขางเขาใจกันพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นเรื ่องการ

ถายภาพ 

ประเด็นท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตออุปกรณ โปรแกรม และปจจัยในการรับคำรอง

ขอทำหนังสือเดินทาง คอมพิวเตอรมีการใชงานงาย เครื่องอานลายนิ้วมือมีความใชงานงาย อุปกรณ

การถายภาพบุคคลมีการใชงานคอนขางงายอุปกรณสแกนมานตามีการใชงานงายมาก อุปกรณแปน

เซ็นชื่อมีการใชงานยากมากอุปกรณสแกนเอกสารมีการใชงานงายพอสมควร ภาพรวมของอุปกรณ

โดยรวมมีการใชงานท่ีงายและเหมาะสม และมีความทันสมัยมาก 

ประเด็นที่ 4 เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยรวมไมสลับซับซอนใชงานงาย 

ประเด็นที่ 5 เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการรับคำรองใหเสร็จสิ้นภายใน 12 นาทีอุปกรณมี    

สวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นมาก โปรแกรมสำเร็จรูปสวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นปานกลาง 

เพราะยังตองมีการกรอกขอมูลและพิจารณาเอกสารดวยตัวเอง จึงทำใหชาลง ผูยื่นคำรองก็สวนชวย

ในการรับคำรองใหเร็วมากขึ้น ความชำนาญของเจาหนาที่มีสวนชวยในการรับคำรองใหเร็วขึ้นมาก 

การตรวจสอบขอมูล Back Office มีสวนในการรับคำรองใหชาลง 

ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางและโปรแกรม

สำเร็จรูปท่ีใชในปจจุบัน ผูใหสัมภาษณกลาววา “ความชำนาญของเจาหนาท่ีสำคัญท่ีสุด 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเรื ่อง “ประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ของกรมการกงสุล กรณีศึกษาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK)” 

สวนของความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาท่ีท่ีมีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทาง  

 เพศตางกันไมสงผลใหความพึงพอใจในการบริการดานตางๆ แตกตางกัน โดยเพศท่ีตางกันจะ

มีความรู ความเขาใจท้ังในภาพรวมและในแตละประเด็นท่ีไมแตกตางกัน 

ตำแหนงตางกันสงผลใหความรู ความเขาใจในประเด็นตางๆ แตกตางกัน โดยพนักงานท่ีดำรง

ตำแหนงงานท่ีตางกันจะมีความรู ความเขาใจท้ังในภาพรวมและในแตละประเด็นท่ีแตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับข้ันตอนการรับคำรองไมแตกตาง 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาท่ีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับการรับคำรองใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไมแตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับการใชอุปกรณในการรับคำรอง ไมแตกตางกัน 
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ชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาท่ีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป ท่ีแตกตางกัน 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาท่ีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการรับคำรองใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ นาที แตกตางกัน 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาท่ีตอระบบการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทาง ในประเด็นตางๆในภาพรวม แตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับข้ันตอนการรับคำรอง ไมแตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเกี่ยวกับการรับคำรองใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไม

แตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเก่ียวกับการใชอุปกรณในการรับคำรอง ไมแตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเกี ่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป ไมแตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการรับคำรองใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๒ นาที ไม

แตกตางกัน 

ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ตอระบบการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทาง ในประเด็นตางๆในภาพรวม ไมแตกตางกัน 

7.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูยื่นคำรองฯ สงผลตอการดำเนินการรับ           

คำรองขอทำหนังสือเดินทางของกลุมบริษัท DGM Consortium ใหเสร็จสิ้นใน 12 นาที นั้นเปนจริง 

เนื่องจากคำรองที่เกิน 12 นาทีที่ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่ มีมากถึง 398 ราย จากผูยื่นคำรอง

ท้ังหมด 5,938 ราย แสดงใหเห็นวา ความลาชาจากการรับคำรองเกิดข้ึนรอยละ 6.7 

สมมติฐานที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจของประชาชนที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ               

ในการรับคำรองขอทำหนังสือดินทางแตกตางกัน เปนจริง โดยเฉพาะความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่มี

ผลตอความพึงพอใจของประชาชนมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่รับคำรองที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางแตกตางกัน จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี 5 ใน 6 คนมีความเห็น
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ตรงกันวา ความชำนาญในการรับคำรองของเจาหนาที่สำคัญที่สุด นั่นคือปจจัยดานประสบการณ

สงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการ 

สมมติฐานที่ 4 ประเด็นดานความรู ความเขาใจและทัศนคติของเจาหนาที่รับคำรองทำ

หนังสือเดินทางที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางจากการ

สัมภาษณเจาหนาที่ 5 ใน 6 คนมีความเห็นตรงกันวา ความชำนาญในการรับคำรองของเจาหนาท่ี

สำคัญท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการรับคำรองใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

7.5  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

7.5.1 ควรมีการฝกอบรมพัฒนาประสบการณการรับคำรองใหมีความชำนาญ มี

ความรูความเขาใจในเรื ่องกฏระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการรับคำรองขอทำหนังสือ

เดินทางมากข้ึน เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในการใหบริการ 

7.5.2 ปญหาที่ตองเผชิญภายหลังจากนี้ เปนเรื่องการเก็บขอมูลการแสกนมานตา 

เพราะเมื่อมีผูบริจาคดวงตาเคยทำหนังสือเดินทางมากอน หากมีเหตุการณใหมีผูรองที่รับการบริจาค

ดวงตามาจากผูรองที่เคยทำหนังสือเดินทาง จะมีปญหาเรื่องการยืนยันตัวบุคคลหรือไม อยางไร และ

จำเปนจะตองเพ่ิมระเบียบในเรื่องนี้เขาไปในระเบียบการยื่นคำรองขอทำหนังสือเดินทางดวยหรือไม 

7.5.3 จากการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการรับบริการทำหนังสือเดินทางของ

เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวาเพศชายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเปนไปไดวา ในการดูแลใน

ขั้นตอนกาถายภาพพนักงานจะมีความใสใจในเพศหญิงมากกวาเพศชายเนื่องจากความพึงพอใจ             

ในดานความสวยงามของรูปถาย ดวยเหตุนีความพึงพอใจในการรับคำรองของเพศหญิงจึงมี              

ความพึงพอใจมากกวาเพศชายอยางมีนัยยะสำคัญที่ 0.5 จึงขอเสนอแนะใหมีการดูแลเพศชายและ

เพศหญิงในเรื ่องนี ้อยางเทาเทียมกันเพื่อความพึงพอใจของประชาชนที่เพิ ่มขึ้น อันจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการใหบริการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางมากยิ่งข้ึน 

7.5.4 การปรับปรุงดานพื้นที่ มีความสำคัญตอความพึงพอใจในการใหบริการใน

ดานลบ แตก็ยังมีความพึงพอใจในระดับสูง แตนอยกวาปจจัยดานอ่ืนๆ จึงควรมีกการปรับปรุงภูมิทัศน 

เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการใหบริการ ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการดวย 

7.5.5 ควรมีการแชรประสบการณ และปญหาการทำงานในการรับคำรองขอทำ

หนังสือเดินทางของเจาหนาที่แตละจุด และแตละฝาย เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานที่สดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกัน และเพือเรียนรูจากประสบการณการทำงานจากเจาหนาท่ีท่ีมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน 

7.6  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

7.6.1 การเก็บขอมูลคอนขางยาก เนื่องจากกลุมตัวอยางมีภาระงาน จึงไมคอยให

ความรวมมือ ดังนั้น ควรเลือกชวงเวลาหรือใชวิธีการแจกแบบสอบถามท้ิงไวแลวตามเก็บภายหลัง 

7.6.2 ควรมีการนำขอมูลจากการผลิตเลมหนังสือเดินทางมาวิเคราะหเพ่ิมดวย 
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7.6.3 ควรมีการนำปจจัย 7 ประการทั้งหมดที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในองคการ คือ 1) กลยุทธ (Strategy) 2) โครงสราง (Structures) 3) โครงสราง (Systems)  

4) แบบ (Styles) 5) บุคลากร (Staff) 6) ความสามารถ (Skill) 7) คานิยม (Shared Values) โดย

งานวิจัยนี้ไดมุงเนนเพียงเรื่องของบุคลากร หากมีการนำปจจัยทั้ง 7 ประการมาวิเคราะหจะทำให

ทราบถึงปจจัยที่เปนสวนสำคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานในองคการกรมการกงสุล

อีกดวย 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams กับการเรียนการสอนใน
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทางออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams 

และการเรียนการสอนในหองเรียน และ 2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียน

ผานระบบออนไลนโปรแกรม Microsoft Teams และการเรียนรูในหองเรียนที่เอื้อตอผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา โดยใชแนวคิด Learning Management System และ Blended Learning การเรียนรู

แบบผสมผสานมาใชในการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนผานออนไลนและการเรียนใน

หองเรียน ใชวิธีสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 70 คน 

 ผลการศึกษาสรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญมีความพรอมสำหรับการเรียนออนไลนผาน

โปรแกรม Microsoft Teams แตรูสึกไมพอใจถึงความสะดวกรวดเร็วมากกวาการเรียนในหองเรียน 

นักศึกษาใหความเห็นในเหตุผลหลัก ๆ คือ สัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร ชา ทำใหการฟง

อาจารยผูสอนใหเขาใจไดตลอดเวลาท่ีเรียนเปนไปไดยาก การสื่อสารโตตอบกันระหวางอาจารยผูสอน

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

 
 

 
   1306  

และเพ่ือนในชั้นเรียนนอย บรรยากาศในการเรียนคอนขางนาเบื่อ รวมถึงการทำรายงานกลุมคอนขาง

ลำบาก 

ขอเสนอแนะดานการเรียนออนไลนในอนาคตหากเกิดโควิด-19 อีกครั้ง การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนนับวาเปนประโยชนสำหรับนักศึกษาในอนาคต เพราะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดรูปแบบ

การเรียนการสอน คำแนะนำของนักศึกษาสวนใหญเห็นวาการเรียนการสอนออนไลนมีความสำคัญ 

แตเมื ่อนำมาใชปรับการเรียนที่ตนเองตองเรียนนั้น ควรมีการจัดการในเรื ่องของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสามารถรองรับการใชงานผานระบบออนไลนท่ีดีกวานี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการเรียน

ออนไลนใหมีการโตตอบเพิ่มขึ้นจะทำใหเปนปจจัยหลักที่จะดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเรียนอยางจริงจัง

ในอนาคตได  

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  เรียนออนไลน   Microsoft Teams  
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The Study of students’ satisfaction towards the 

management of online teaching and learning through 

Microsoft Teams Program and teaching in the classroom 

of MPA students for regular sectors and special sectors, 

National Institute of Development Administration 
 

 

 

Sithitanee Soiwichian* 

 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to determine 1) to study the satisfaction of 

students of the Faculty of Public Administration, Master of Public Administration 

Program for regular sectors and special sectors, National Institute of Development 

Administration, towards online teaching and learning through Microsoft Teams program 

and classroom teaching, 2) to compare the satisfaction of online learning Microsoft 

Teams program and classroom learning. That contributes to educational achievement 

by using the Learning Management Systems and Blended Learning concept to measure 

student satisfaction with online and classroom learning. Using survey methods and 

collecting data from questionnaires of 70 peoples. 

 The results of the study concluded that most students are available for online 

learning through Microsoft Teams, but they are dissatisfied with the convenience and 

speed of the classroom. The students commented on the main reasons that the 

Internet network signal is unstable and slow, making it difficult to listen to the teacher 

 
* Master of Public and Private Management,  

  Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) 

  148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND. 
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to understand all the time in class, small interactive communication between 

instructor and students. The atmosphere in studying is quite boring including making 

group reports quite difficult. 

 The majority of students’ advice is that online teaching is important, but it 

should be manage in terms of information technology systems that can better support 

online applications, as well as more interactive online learning activities that will be 

the main factors that will attract students to study seriously in the future. 

 

Keyword: Satisfaction, Online Learning, Microsoft Teams 

 

1. บทนำ 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน การนำเทคโนโลยีมาใชทำใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัยและการใชชีวิตเขาสูยุค 5G ในอนาคต ในสถาบันการศึกษาจงึมี

การปรับการเรียนการสอนใหมีระบบบริหารจัดการการเรียนท่ีดีเขาสูระบบการบริหารจัดการการเรียน

การสอนออนไลนเพื่ออำนวยความสะดวกกับอาจารยและนักศึกษาในบางวิชา แตในชวงตนป 2563  

ที่ผานมาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหมเปน “การระบาดใหญ” หรือ pandemic 

ซึ ่งมีชื ่อที ่เปนทางการสำหรับใชเรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหมวา 

“Coivd-19” (Corornavirus Disease 2019) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) เปดเผยวาปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกวาง และทุกประเทศทั่วโลก 

ยังอยูในภาวะเฝาระวังเพื่อลดการแพรเชื้อ อว.วางมาตรการตาง ๆ เพื่อรองรับสถานการณนี้ โดยเฉพาะ

การปดมหาวิทยาลัยชั่วคราวและใหเปดเปนการเรียนการสอนออนไลน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลกรุงเทพ. เปดแพลตฟอรมฟรี เรียน-สอนออนไลน, 2563) ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2563   

เปนตนไป เพ่ือเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศธ.360, 2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ ่งเปนสถาบันในกำกับของรัฐที ่ทำการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา (สูงกวาปริญญาตรี) โดยมุงเนนในสาขาวิชาทางดานการบริหารการพัฒนา การวิจัย 

ฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการดานอื่น ๆ แกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป ไดรับผลกระทบจากการปดสถานศึกษาดังเชนสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยสถาบันได

ประกาศปดทำการสถาบันเปนการชั่วคราวในวันที่ 21 มีนาคม 2563 งดการจัดการเรียนการสอนใน

สถาบันและปฏิบัติการจัดการเรียนสอนแบบออนไลนแทน เนื่องจากสถานการณไมปกติจากภาวการณ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา โดยใหจัดการเรียนการสอนไปในแนวทางที่มีการตกลง

รวมกันในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนท่ีใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาตองปรับวิธีการเรียน
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การสอนอยางกระทันหัน และไดใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนระยะเวลาประมาณ    

3 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดประกาศเปดสถานศึกษา   

ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดเปนการทั่วไป     

เพื่อผอนคลายการบังคับใชมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

แตยังคงมีการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและการเวนระยะหางจากสังคม 

(Social Distancing) ในสถาบัน อาจารยผูสอนและนักศึกษายังคงสามารถเลือกการเรียนการสอน

แบบออนไลนและแบบเรียนในหองเรียนไดตามความเหมาะสม 

จะเห็นไดวา ปจจุบัน การเรียนการสอนทางออนไลนเปนสื ่อการสอนที่มีบทบาทสำคัญ           

อยางมาก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพระหวางผูเรียนกับผูสอน เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบใหมที่ตอบโจทยความตองการในยุคปจจุบันโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดียิ ่งขึ้น ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม 

Microsoft Teams กับการเรียนในหองเรียน รูปแบบใดท่ีใหประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด 

 

2. วัตถปุระสงคของการศึกษา 
 

2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร รัฐประศาสน 

ศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ีมีตอการจัดการเรียน

การสอนทางออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams และการเรียนการสอนในหองเรียน 

2.2  เพ่ือทราบผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรูผานระบบออนไลน โปรแกรม  

 Microsoft Teams และการเรียนรูในหองเรียนท่ีเอ้ือตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดใช แนวคิด Learning 

Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู เปนซอฟแวรท่ีมีหนาที่บริหารจัดการเรียน           

การสอนผานเว็บ จะประกอบดวยเครื่องมืออำนวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูและระบบ โดย

ผูสอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหไดโดยสะดวก ผูเรียน

เขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเวบ็ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการ

สื่อสารที่ระบบจัดไวให เชน Microsoft Teams, Zooms เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีองคประกอบ

ที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนของผูเรียนไว บนระบบเพื่อผูสอนสามารถนำไป

วิเคราะหติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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LMS ประกอบดวย 5 สวนดังนี้ 

1)  ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับ คือ 

ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารระบบโดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได โดยผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต ระบบสามารถรอบรับจำนวน user และจำนวนบทเรียนไดไมจำกัด โดยขึ ้นอยู กับ 

hardware/software ท่ีใช และระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยอยางเต็มรูปแบบ 

2)  ระบบสรางบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบดวยเครื่องมือในการชวย

สราง Content ระบบสามารถใชงานไดดีท้ังกับบทเรียนในรูป Text – based และบทเรียนในรูปแบบ 

Streaming Media 

3)  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังขอสอบ 

โดยเปนระบบการสุมขอสอบสามารถจับเวลาการทำขอสอบและการตรวจขอสอบอัตโนมัติ พรอมเฉลย 

รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักเรียน 

4)  ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชสื ่อสาร

ระหวาง ผูเรียน – ผูสอน และผูเรียน – ผูเรียน ไดแก Web board และ Chatroom โดยสามารถเก็บ 

History ของขอมูลเหลานี้ได 

5)  ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) ประกอบดวยระบบจัดการไฟลและ

โฟลเดอร ผูสอนมีเนื้อท่ีเก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยไดเนื้อท่ีตามท่ี Admin กำหนดให 

เพราะเห็นวา การเรียนการสอนออนไลนจำเปนตองใชเครื ่องทั ้ง 5 สวนในการวัดระดับ              

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams ของนักศึกษา คณะ            

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษได 

เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน จำเปนตองมีการกำหนดหลักสูตรในการเรียนการสอน ใหกำหนด

จำนวน user และจำนวนบทเรียน กำหนดผูเรียนในแตละหองแตละชวงเวลา การสรางบทเรียนผาน 

content หรือในรูปแบบ text-based ที่ตองมีประสิทธิภาพ มีการโตตอบการสนทนาทั้งอาจารยผูสอน

และนักศึกษาที่มีความเสถียรทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทดสอบและประเมินผลใน

ระบบที่มีความสอดคลองกันทั้ง แบบฝกหัด เฉลย คะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักศึกษา เปนตน 

รวมถึงการจัดกาขอมูล ที่ตองประกอบไปดวยการจัดไฟลและโฟลเดอรของอาจารยผูสอนที่ทำใหงาย

และสะดวกตอการใชงานของอาจารยผูสอนและผูดูแลหองเรียนออนไลนดวย 

อยางไรก็ตาม การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาไมไดวัดแคปจจัยที่เกี่ยวของกับอาจารย

ผูสอน เครื่องมือและอุปกรณอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอนออนไลน

เทานั้น ทัศนคติของนักศึกษาก็มีความสำคัญตอการแสดงความคิดเห็นตอความพึงพอใจดวยเชนกัน 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีถามในการวิจัย 2 ขอ คือ  
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 1)  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft 

Teams หรือไม เพียงใด 

 2)  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหรือไม เพียงใด 

 

4. ผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษา มีรายละเอียดการนำเสนอเรียงตามลำดับหัวขอ ดังนี้ 

4.1  ขอมูลเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบออนไลนกับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน 

เนื่องจากสถานการโควิด-19 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา

เขาเรียนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams ผูวิจัยจึงศึกษาถึงความพรอมในการศึกษาออนไลน

ของนักศึกษาวามีความพรอมทั้งในเรื่องของอุปกรณที่ใชในการเรียน ความเหมาะสมกับหลักสูตรท่ี

นักศึกษากำลังศึกษาอยูรวมไปถึงเปนไปไดในอนาคตที่นักศึกษายังคงมีความพึงพอใจในการเรียน

ออนไลนหรือไม โดยการศึกษาครั้งนี้จะรวมนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษตอบคำถามในรูปแบบ

เดียวกัน จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) 

ภาคปกติและภาคพิเศษ นั้น จะเห็นไดวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการเรียนในหองเรียน

มากกวาการเรียนออนไลน เนื่องจากอุปกรณที่จำเปนตองใชในการเรียนออนไลน หลักสูตรที่เรียนใน

ความเห็นของนักศึกษาเห็นควรวาเรียนในหองเรียนจะทำใหสามารถปรึกษาอาจารย ทำงานกลุมและ

สอบถามพูดคุยกับเพ่ือน ๆ ได 

4.2  ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม 

Microsoft Teams กับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน 

ผูวิจัยไดทำการสอบถามศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนผาน

โปรแกรม Microsoft Teams กับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน โดยวัดความพึงพอใจ

ท้ังหมด 4 ระดับ ไดแก 1 = ไมพอใจมาก 2 = ไมพึงพอใจ  3 = พึงพอใจ  4 = พึงพอใจมาก เนื่องจาก 

ผูวิจัยตองการศึกษาความคิดเห็นท่ีแทจริงของนักศึกษาท่ีจะสงผลตอการเลือกเปรียบเทียบความพอใจ

ในการเรียนออนไลนกับการเรียนในหองเรียน จากผลสำรวจพบวามีนักศึกษานักศึกษาสวนใหญ          

พรอมสำหรับการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams แตรู สึกวาไมสะดวก

รวดเร็วมากกวาไปการเรียนในหองเรียน ซึ่งนักศึกษาใหความเห็นในเหตุผลหลัก ๆ คือ สัญญาณ

เครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร ชา ทำใหการที่จะฟงอาจารยผูสอนใหเขาใจไดตลอดเปนไปไดยาก  

การสื่อสารโตตอบกันระหวางอาจารยและเพื่อน ในชั้นเรียนนอย ถึงแมอาจารยจะเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามแลวก็ตาม บรรยากาศในการเรียนออนไลนคอนขางนาเบื่อ รวมถึงการรายงานเปน

กลุมที่คอนขางลำบากเมื่ออาจารยมอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุมสง เนื่องจากการรวมตัวสื่อสาร

กันผานระบบออนไลนคอนขางยาก เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนในหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน 
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การฟงอาจารยผูสอนสอนโดยตรง รวมถึงการโตตอบระหวางอาจารยและเพ่ือนในหองเรียนทำใหรูสึก

อยากเรียนมากกวาการเรียนผานระบบออนไลน นอกจากนี้ การสอบสวนใหญนักศึกษายังรูสึกวา          

การสอบในหองเรียนดีกวาการสอบในหองเรียน เพราะบรรยากาศในการสอบพรอมกันยังคงทำให

นักศึกษากระตือรือรนท่ีจะสอบจะเรียนในวิชาตอ ๆ ไป 

 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

5.1 ขอมูลเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบออนไลนกับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน 

จากสถานการโควิด-19 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเขา

เรียนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับหลักสูตรที่นักศึกษา

กำลังศึกษาอยูรวมไปถึงเปนไปไดในอนาคตนั้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตร            

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติและภาคพิเศษ จะเห็นไดวานักศึกษาสวนใหญมี

ความพึงพอใจในการเรียนในหองเรยีนมากกวาการเรียนออนไลน เนื่องจากอุปกรณที่จำเปนตองใชใน

การเรียนออนไลน หลักสูตรที่เรียนในความเห็นของนักศึกษาเห็นควรวาเรียนในหองเรียนจะทำให

สามารถปรึกษาอาจารย ทำงานกลุมและสอบถามพูดคุยกับเพ่ือน ๆ ได 

5.2 ขอมูลความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft 

Teams กับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน 

 ผูวิจัยไดทำการสอบถามศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนผาน

โปรแกรม Microsoft Teams กับการเรียนการสอนแบบปกติในหองเรียน โดยวัดความพึงพอใจ

ทั้งหมด 4 ระดับ จากผลสำรวจพบวามีนักศึกษานักศึกษาสวนใหญพรอมสำหรับการเรียนการสอน

ออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams แตรู สึกวาไมสะดวกรวดเร็วมากกวาไปการเรียนใน

หองเรียน ซึ่งนักศึกษาใหความเห็นในเหตุผลหลัก ๆ คือ สัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร             

ชา ทำใหการที่จะฟงอาจารยผูสอนใหเขาใจไดตลอดเปนไปไดยาก การสื่อสารโตตอบกันระหวาง

อาจารยและเพื ่อนในชั ้นเรียนนอย ถึงแมอาจารยจะเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามแลวก็ตาม 

บรรยากาศในการเรียนออนไลนคอนขางนาเบื่อ รวมถึงการรายงานเปนกลุมที่คอนขางลำบากเม่ือ

อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุมสง เนื่องจากการรวมตัวสื่อสารกันผานระบบออนไลน

คอนขางยาก เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนในหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน การฟงอาจารยผูสอน

สอนโดยตรง รวมถึงการโตตอบระหวางอาจารยและเพื่อนในหองเรียนทำใหรูสึกอยากเรียนมากกวา

การเรียนผานระบบออนไลน นอกจากนี้ การสอบสวนใหญนักศึกษายังรูสึกวาการสอบในหองเรียน

ดีกวาการสอบในหองเรียน เพราะบรรยากาศในการสอบพรอมกันยังคงทำใหนักศึกษากระตือรือรนท่ี

จะสอบจะเรียนในวิชาตอ ๆ ไป 
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5.3  การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลนี้ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ ในการเรียนการสอนออนไลนผาน

โปรแกรม Microsoft Teams กับการเรียนการสอนในหองเรียน สิ่งใดที่เปนประโยชนกับนักศึกษา

มากกวากันในอนาคต ซึ่งจากผลสำรวจจะเห็นไดวา นวัตกรรมและเทคโนโลยีบนโลกกาวไกลเพียงใด 

ไมไดหมายความวาสิ่งเหลาจะมาทดแทนวัฒนธรรมที่เคยมีอยูในปจจุบัน แตสามารถเปนเครื่องมือ

สนับสนุนการใชงานในอนาคตตอไปนี้ 

 1)  ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 

 ผลการศึกษา พบวา อาจารยผูสอนกับนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ไมมีปญหาในเรื่อง

ของการสอนและการเขาเรียนแตจะมีปญหาในเรื่องของความไมสะดวกของการใชงานผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตท่ีแตละพ้ืนท่ีไมมีความเสถียร ทำใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนผานระบบออนไลน 

 2)  ระบบสรางบทเรียน (Content Management) 

 จากสำรวจผลการศึกษา พบวา เครื่องมือในการชวยสรางบทเรียน สราง content สามารถ

ใชงานไดดีไมมีปญหาใด ๆ เนื่องจากอาจารยผูสอนจะมีการแจงนักศึกษาไวลวงหนาอยูแลววาแตละวัน 

แตละชั่วโมงจะมีการเรียนในเรื่องใดบาง จึงทำใหนักศึกษามีเวลาทบทวนในบทเรียนกอน เขาเรียน

ออนไลน เมื่อเกิดปญหาในเรื่องของความไมเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหนักศึกษา

สามารถแกสถานการณเฉพาะหนาไดหรือสามารถกลับไปดูยอนหลังแลวศึกษาเพิ่มเติมไดเนื่องจาก

ผูดูแลหองเรียนและอาจารยผูสอนไดมีการเตรียมขอมูลเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 3)  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 

 จากผลศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการเรียนและสอบในหองเรียน

มากกวาการเรียนและสอบแบบออนไลน เนื่องจากนักศึกษาจะไดเจอเพื่อน ไดเจออาจารยผูสอน ได

สัมผัสบรรยากาศในการเรียนที่ทำใหนักศึกษามีความกระตือรือรนที่อยากจะเรียนมากกวาการเรียน

ออนไลน แตถาในอนาคตจำเปนตองเรียนและสอบผานระบบออนไลนก็อยากใหดำเนินการเพียงแค 

20-30% จากประบวนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรมากกวา 

 4)  ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools) 

 การสนทนาระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษามีปญหาคอนขางมาก ทั้งในเรื่องของความ           

ไมเสถียรของระบบอินเตอรเน็ต การบริหารเวลาในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน การทำงานกลุม

เพ่ือสงอาจารยผูสอน เปนสิ่งท่ีนักศึกษาอยากท่ีจะเรียนในหองเรียนมากกวาเรียนออนไลน 
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5)  ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) 

 ผูดูแลระบบและอาจารยผูสอนมีการแจงเรื่องการเรียน การสอบ เปนอยางดี จึงไมคอยมี

ปญหาในเรื่องของการจัดเก็บขอมูลการเรียนการสอนผานออนไลน แตในอนาคต ถาจำเปนตองเรียน

ออนไลนเต็มรูปแบบ นักศึกษาอยากใหลดคาหนวยกิตในการเรียนการสอน รวมถึงการสอบ 

ในอนาคตหากเกิดวิกฤติการณอยางเชน โควิด-19 อีก ก็จะทำใหรูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลนเปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทำใหสถาบันการศึกษาไดตระหนัก

ถึงความไมแนนอนในโลกใบนี้ ที ่ยากตอการแกปญหาแบบเดิม คำแนะนำของนักศึกษาสวนใหญ             

เห็นวาการเรียนการสอนออนไลนมีความสำคัญเปนอยางมากในอนาคต แตเมื่อนำมาใชปรับการเรียน

ที่ตนเองกำลังเรียนอยูนั้น ทำใหแนใจวาการเรียนในหองเรียนมีความรูสึกพอใจมากกวา เนื่องจาก

บรรยากาศในหองเรียน การโตตอบกับเพื่อนเรียนดวยกัน รวมถึงการมีโอกาสไดสอบถามอาจารย

ผูสอนแบบเห็นหนาทำใหความรูสนใจอยากเรียนมีมากกวาการเรียนออนไลนมากนัก แตในอนาคต 

การเรียนออนไลนเชนนี้ นับวาเปนประโยชนเฉพาะบางชวง บางเวลาที่มีความจำเปนตองดำเนิน          

การสอนอยางตอเนื่อง แตไมนาจะเปนปจจัยหลักที่จะดึงดูดใหนักศึกษาสนใจเรียนอยางจริงจังใน

อนาคตได 
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การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความรูสึกของตนเองโดยการใช 

แพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของสมาชิกผูปวยโรค

ซึมเศรา ในกลุม Facebook “ถาคุณเปนโรคซึมเศรา เราคือเพ่ือนกัน” 

 
 

ฉันททิชย  เตียนพลกรัง0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุระสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย และ

พฤติกรรมการจัดการความรู สึกของตนเองโดยการใชเชียลมีเดีย ของผู ปวยโรคซึมเศราในกลุม 

Facebook “ถาคุณเปนโรคซึมเศรา เราคือเพ่ือนกัน”  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย และพฤติกรรม

การจัดการความรู สึกของตนเองโดยการใชเชียลมีเดีย ที ่แตกตางกันโดยแบงตามลักษณะนิสัย                

อายุ เพศ อาการ และสภาพแวดลอมที่แตละคนประสบมา ภาพรวมพฤติกรรมการใชแพลตฟอรม

โซเชียลมีเดียของกลุมเปาหมายที่สูงที่สุดคือ 4-5 ชั่วโมงตอ 1 วัน คือกลุมวัยรุ น โดยเปนการใช 

Facebook  มากที่สุดเปนจำนวน 9 คน และภาพโดยรวมพฤติกรรมการจัดการความรูสึกของตนเอง

โดยการใชเชียลมีเดียที่มากที่สุดคือ การพูดคุยหรือระบายความรูสึกตาง ๆ ใหแกผูที่ตอนเองไววางใจ

เปนจำนวน 8 คน และรองลงมาคือผูท่ีเปดคลิปวิดีโอหรือฟงเพลงเปนจำนวน 6 คน 

 

คำสำคัญ: โรคซึมเศรา, แพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย  

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

ฉันททิชย  เตียนพลกรัง 

 
         1317 

1. บทนำ 
 

โรคซึมเศรา (Major Depressive Disorder, MDD) เปนความผิดปกติทางจิตใจ มี

ลักษณะโดยรวมคือ มีความคิดไปทางคิดลบ เครียดกังวลงาย หวาดกลัว สิ้นหวัง มองโลกในแงราย   

ไมสนใจสิ่งรอบขาง โดยสาเหตุของโรคซึมเศรามักจะเกิดจากการสูญเสีย ผิดหวัง หรือความไมสมบูรณ

ของครอบครัว เชน การสูญเสียบุคคลที่รัก บิดา มารดา-เสียชีวิต แทงลูก ประสบอุบัติเหตุทำให

รางกายพิการ การทำธุรกิจขาดทุน ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เบื่อหนายตัวเอง ขาดกำลังใจใน                  

การใชชีวิต โดนดูถูกเหยียดหยามและไมสามารถยอมรับได แกชราแลวเกิดความรู สึกไรคุณคา               

รูสึกวาลูกหลานไมรัก การไมเปนที่ยอมรับของคนในครอบครัว หรือขาดความรักของคนในครอบครัว 

การสูญเสียตัวตนในสังคม รวมถึงการคาดหวังใด ๆ ท่ีเกินพอดี 

สำหรับคนสวนใหญแลวคำวาโรคซึมเศราฟงดูไมคุนหู ถาพูดถึงเรื่องซึมเศราเรามักจะนึก           

กันวาเปนเรื่องของอารมณความรูสึกที่เกิดจากความผิดหวัง หรือการสูญเสียมากกวาที่จะเปนโรค                    

ซึ่งตามจริงแลว ที่เราพบกันในชีวิตประจำวันสวนใหญก็จะเปนเรื่องของอารมณความรูสึกธรรมดา ๆ     

ที่มีกันในชีวิตประจำวัน มากบางนอยบาง อยางไรก็ตามในบางครั้ง ถาอารมณเศราที่เกิดขึ้นนั้นเปน         

อยูนานโดยไมมีทีทาวาจะดีขึ ้น หรือเปนรุนแรง มีอาการตาง ๆ ติดตามมา เชน นอนหลับๆ ตื่นๆ             

เบื ่ออาหาร น้ำหนักลดลงมาก หมดความสนใจตอโลกภายนอก ไมคิดอยากมีชีว ิตอยู อีกตอไป                       

ก็อาจจะเขาขายของโรคซึมเศราแลว 

ในชวงเวลาหลายปมานี ้ สื ่อตาง ๆ มีการนำเสนอขาวคนดัง ขาวอาชญากรรม และแม                

แตขาวการฆาตัวตายที ่มีสวนเกี ่ยวโยงกับการเปนโรคซึมเศราออกมาอยางตอเนื ่อง เราจึงควร   

ตระหนักวา โรคซึมเศราใกลตัวเรากวาท่ีคิด เราอาจจะไมรูตัววาตัวเองหรือคนรอบขางกำลังเสี่ยงหรือ

เปนโรคซึมเศราอยู เพราะขาวท่ีออกมาก็ไมไดใหความรูเก่ียวกับโรคในเชิงลึกสักเทาไหร วันนี้เราจะมา

ทำความรูจักโรคซึมเศราในแงมุมตาง ๆ ใหมากข้ึน เพ่ือจะเปนประโยชนในการระแวดระวังและหาทาง

ป องกันหร ือร ีบร ักษา ป จจ ุบ ันโลกของเราม ีประชากรราว 7.6 พันล านคน และม ีคนเปน                 

โรคซึมเศราถึง 300 ลานคน หรือเกือบ 4% เลยทีเดียว สวนในคนไทยเองนั้นพบวามีผู ปวยโรค      

ซึมเศราถึง 1.5 ลานคน หรือ 2.2% ของคนไทยทั้งหมด 69 ลานคน และนาตกใจวาคนไทยฆาตัวตาย

สำเร็จถึง 4,000 คนตอป ซ่ึงสาเหตุสำคัญของการฆาตัวตายก็มาจากโรคซึมเศรา 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในผูที่เปนโรคซึมเศราดังที่จะกลาวตอไปนี้ อาจเปนแบบ

คอยเปนคอยไปเปนเดือนๆ หรือเปนเร็วภายใน 1-2 สัปดาหเลยก็ได ซึ่งขึ ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย               

เชน มีเหตุการณมากระทบรุนแรงมากนอยเพียงใด บุคลิกเดิมของเจาตัวเปนอยางไร มีการชวยเหลือ

จากคนรอบขางมากนอยเพียงใด และผูที่เปนอาจไมมีอาการตามนี้ไปทั้งหมด แตอยางนอยอาการ

หลักๆ จะมีคลาย ๆ กัน เชน รูสึกเบื่อเศรา ทอแท รูสึกตนเองไรคา นอนหลับไมดี เปนตน 
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1) อารมณเปลี่ยนแปลงไป ที่พบบอยคือจะกลายเปนคนเศราสรอย หดหู สะเทือนใจงาย 

รองไหบอย เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ดูเหมือนจะออนไหวไปหมด บางคนอาจไมมีอารมณเศราชัดเจนแต

จะบอกวาจิตใจหมนหมอง ไมแจมใส ไมสดชื่นเหมือนเดิม บางคนอาจมีความรูสึกเบื่อหนายไปหมด 

ทุกสิ่งทุกอยาง สิ่งที่เดิมตนเคยทำแลวเพลินใจหรือสบายใจ เชน ฟงเพลง พบปะเพื่อนฝูง เขาวัด                 

ก็ไมอยากทำหรือทำแลวก็ไมทำใหสบายใจขึ้น บางก็รูสึกเบื่อไปหมดตั้งแตตื่นเชามา บางคนอาจมี

อารมณหงุดหงิดฉุนเฉียวงาย อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด กลายเปนคนอารมณราย ไมใจเย็น

เหมือนกอน 

2) ความคิดเปลี่ยนไป มองอะไรก็รู สึกวาแยไปหมด มองชีวิตที่ผานมาในอดีตก็เห็นแต              

ความผิดพลาดความลมเหลวของตนเอง ชีวิตตอนนี้ก็รูสึกวาอะไร ๆ ก็ดูแยไปหมด ไมมีใครชวยอะไรได 

ไมเห็นทางออก มองอนาคตไมเห็น รูสึกทอแทหมดหวังกับชีวิต บางคนกลายเปนคนไมม่ันใจตนเองไป 

จะตัดสินใจอะไรก็ลังเลไปหมด รูสึกวาตนเองไรความสามารถ ไรคุณคา เปนภาระแกคนอ่ืน ทั้ง ๆ ท่ี

ญาติหรือเพ่ือน ๆ ก็ยืนยันวายินดีชวยเหลือ เขาไมเปนภาระอะไรแตก็ยังคงคิดเชนนั้นอยู ความรูสึกวา

ตนเองไรคา ความคับของใจ ทรมานจิตใจ เหลานี้อาจทำใหเจาตัวคิดถึงเรื่องการตายอยูบอย ๆ แรก ๆ 

ก็อาจคิดเพียงแคอยากไปใหพน ๆ จากสภาพตอนนี้ ตอมาเริ่มคิดอยากตายแตก็ไมไดคิดถึงแผนการณ

อะไรที่แนนอน เมื่ออารมณเศราหรือความรูสึกหมดหวังมีมากขึ้น ก็จะเริ่มคิดเปนเรื่องเปนราววาจะ 

ทำอยางไร ในชวงนี้หากมีเหตุการณมากระทบกระเทือนจิตใจก็อาจเกิดการทำรายตนเองขึ ้นได                

จากอารมณชั่ววูบ 

3) สมาธิความจำแยลง จะหลงลืมงาย โดยเฉพาะกับเรื ่องใหม ๆ วางของไวที ่ไหนก็นึก               

ไมออก ญาติเพิ่งพูดดวยเมื่อเชาก็นึกไมออกวาเขาสั่งวาอะไร จิตใจเหมอลอยบอย ทำอะไรไมไดนาน

เนื่องจากสมาธิไมมี ดูโทรทัศนนาน ๆ จะไมรูเรื่อง อานหนังสือก็ไดไมถึงหนา ประสิทธิภาพในการ

ทำงานลดลง ทำงานผิด ๆ ถูก ๆ 

4) มีอาการทางรางกายตาง ๆ รวม ที่พบบอยคือ จะรูสึกออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง ซึ่งเม่ือ 

พบรวมกับอารมณรู สึกเบื่อหนายไมอยากทำอะไร ก็จะทำใหคนอื่นดูวาเปนคนขี้เกียจ ปญหาดาน               

การนอนก็พบบอยเชนกัน มักจะหลับยาก นอนไมเต็มอ่ิม หลับๆตื่นๆ บางคนตื่นแตเชามืดแลวนอนตอ

ไมได สวนใหญจะรูสึกเบื่ออาหาร ไมเจริญอาหารเหมือนเดิม น้ำหนักลดลงมาก บางคนลดลงหลาย

กิโลกรัมภายใน 1 เดือน นอกจากนี้ยังอาจมีอาการทองผูก อืดแนนทอง ปากคอแหง บางคนอาจมี

อาการปวดหัว ปวดเม่ือยตามตัว 

5) ความสัมพันธกับคนรอบขางเปลี่ยนไป ดังกลาวบางแลวขางตน ผูที่เปนโรคนี้มักจะดูซึม

ลง ไมราเริง แจมใส เหมือนกอน จะเก็บตัวมากขึ้น ไมคอยพูดจากับใคร บางคนอาจกลายเปนคนใจ

นอย ออนไหวงายซึ่งคนรอบขางก็มักจะไมเขาใจวาทำไมเขาถึงเปลี่ยนไป บางคนอาจหงุดหงิดบอย

กวาเดิม แมบานอาจทนท่ีลูกๆ ซนไมได หรือมีปากเสียงระหวางคูครองบอย ๆ 
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6) การงานแยลง ความรับผิดชอบตอการงานก็ลดลง ถาเปนแมบานงานบานก็ไมไดทำ หรือ

ทำลวก ๆ เพียงใหผาน ๆ ไป คนที่ทำงานสำนักงานก็จะทำงานที่ละเอียดไมไดเพราะสมาธิไมมี ใน 

ชวงแรก ๆ ผูที ่เปนอาจจะพอฝนใจตัวเองใหทำได แตพอเปนมาก ๆ ขึ้นก็จะหมดพลังที ่จะตอสู              

เริ่มลางานขาดงานบอย ๆ ซ่ึงหากไมมีผูเขาใจหรือใหการชวยเหลือก็มักจะถูกใหออกจากงาน 

7) อาการโรคจิต จะพบในรายที่เปนรุนแรงซึ่งนอกจากผูที่เปนจะมีอาการซึมเศรามากแลว 

จะยังพบวามีอาการของโรคจิตไดแก อาการหลงผิดหรือประสาทหลอนรวมดวย ที่พบบอยคือ จะเชื่อ

วามีคนคอยกลั่นแกลง หรือประสงครายตอตนเอง อาจมีหูแววเสียงคนมาพูดคุยดวย อยางไรก็ตาม

อาการเหลานี้มักจะเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อไดรับการรักษา อารมณเศราดีขึ้น อาการโรคจิตก็         

มักทุเลาตาม 

กรมสุขภาพจิตเคยออกมาระบุถึงสถิติฆาตัวตายในป 2561 สำเร็จ 4,137 คน เฉลี่ยวันละ 

11.3 คนตอว ัน ในช วงอาย ุ 25-59 ป ท ี ่ เก ิดป ญหาภาวะโรคจ ิต 7.45% โรคซึมเศร า 6.54%                   

ในป 2562 มีตัวเลข 14.4คน ตอคนไทย 1 แสนคน อยู ในวัยเฉลี ่ย 45 ป ในจำนวนนี ้มีผ ู ป วย                

โรคซึมเศรา 7.8% 

 แพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย หมายถึง เว็บไซตและแอพพลิเคชั่นที่ผูใชสามารถสรางโปรไฟล 

โพสตบทความ หรือแบงปนขอมูลใหกับผูใชคนอ่ืน ๆ ในตอนแรกแพลตฟอรมเหลานี้หมุนรอบแนวคิด

ของการโตตอบ – ผูใชแพลตฟอรมโตตอบสื่อสารและมีสวนรวมในการสนทนาแบบดิจิทัลกับคนอ่ืน 

การโตตอบนี้ถูกกำหนดเปนการสื่อสารแบบหลายตอในโซเชียลมีเดียและทำใหผูใชหลายคนสามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับคนอื่นไดในคราวเดียว กลาวโดยยอ: โซเชียลมีเดียมีเปาหมายเพื่อเชื่อมโยง            

มนุษยเขาดวยกันดวยระบบดิจิตอลโซเชียลมีเดียยอดนิยมในประเทศไทยมีดังนี้ Facebook Line 

YouTube Tiktok Instagram และ Twitter โดยเฉพาะ Facebook ที่ถือวาเปนที่นิยมอันดับ 1 ในโลก 

หรือแมแตในประเทศไทยเองก็เชนกัน 

 

1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

a) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย ของสมาชิกในกลุม Facebook 

“ถาคุณเปนโรคซึมเศรา เราคือเพ่ือนกัน” 

b) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความรูสึกตนเองของผูปวยโรคซึมเศรา ของสมาชิกในกลุม 

Facebook “ถาคุณเปนโรคซึมเศรา เราคือเพ่ือนกัน” 
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3. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บขอมูล

เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยเปนการคัดเลือกลุ มตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) กับผูปวยโรคซึมเศราท่ีไดรับการรักษาโดย และยืนยันโดยจิตแพทย โดยเลือก

ตัวแทนจำนวน 10 คน โดยแบงเปนเพศชาย และเพศหญิง 

 โดยรายละเอียดของผูสัมภาษณมีดังนี้ 

1) นางสาว A (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 24 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 20 ครั้ง 

2) นาย B (นามสมมติ) 

      เพศ ชาย อายุ 27 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 10 ครั้ง 

3) นาย C (นามสมมติ) 

      เพศ ชาย อายุ 18 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 10 ครั้ง 

4) นาง D (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 40 ป 

  ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 15 ครั้ง 

5) นางสาว E (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 15 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 1 ครั้ง 

6) นางสาว F (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 20 ป  

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 1 ครั้ง 

7) นางสาว G (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 27 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 20 ครั้ง 

8) นาย H (นามสมมติ) 

      เพศ ชาย อายุ 23 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 1 ครั้ง 
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9) นาง I (นามสมมติ) 

      เพศ หญิง อายุ 43 ป 

      ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 10 ครั้ง 

10)  นาย J (นามสมมติ) 

       เพศ ชาย อายุ 19 ป 

       ไดรับการรักษาโดยจิตแพทยมากกวา 1 ครั้ง 

ใชวิธีการสัมภาษณซ่ึงแบงหัวขอการสัมภาษณ ดังนี้ 

1) ปญหาและอาการ 

2) ความรุนแรงของอาการ 

3) พฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

4) พฤติกรรมการจัดการความรูสึกตอตนเองโดยการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) 
 

 โดยใชว ิธีสัมภาษณโดยการพูดคุยและสอบถาม ผานทาง Facebook Messenger เพ่ือ

นำมาใชถอดความ และวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

4. ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ % 

1. เพศ   

         ชาย 4 40.00 

         หญิง 6 60.00 

         รวม 10 100.00 

2. อายุ   

          อายุระหวาง 15-25 ป 6 60.00 

          อายุระหวาง 26-35 ป 2 20.00 

          อายุตั้งแต 36 ปข้ึนไป 2 20.00 

         รวม 10 100.00 
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4.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับอาการและพฤติกรรมการการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย 

 4.1.1 ผลการศึกษาดานอาการ 

ตารางท่ี 2:  ผลการศึกษาดานอาการ 

 

ช่ือ (นามสมมุติ) 

ลักษณะอาการ 

นอนไมหลับ ไมอยาก     

ทานอาหาร 

ย้ำคิดย้ำทำ วิตกกังวล รวม 

อาการ 

นางสาว A     4 

นาย B     3 

นาย C     2 

นาง D     2 

นางสาว E     2 

นางสาว F     2 

นางสาว G     2 

นาย H     3 

นาง I     3 

นาย J     2 

รวม (คน) 7 6 2 10  
 

 ผลการศึกษาดานอาการของกลุ มเปาหมายคนพบวา กลุ มเปาหมาย 1 คน จะมีอาการ

มากกวา 1 อาการขึ้นไป และสูงที่สุดคือมี 4 อาการ โดยอาการที่กลุมเปาหมายเปนมากที่สุดคือ 

อาการวิตกกังวล คิดเปนจำนวน 10 คน รองลงมาเปนอาการนอนไมหลับ (จำนวน 7 คน) อาการ              

ไมอยากทานอาหาร (จำนวน 6 คน) และอาการย้ำคิดย้ำทำ (จำนวน 2 คน) ตามลำดับ 

 ขอความใหการสัมภาษณบางสวนจากกลุมเปาหมาย  

 นาย B “ตอนเริ่มปวยก็ขอท่ีบานไปหาหมอโดยท่ีไมไดขัดขวางอะไร แตท่ีบานก็ไมเขาใจ และ

จะจะบอกวาที่เราเปนแบบนี้เพราะเราติดเกมส เลยเลือกที่จะไมคุยกับที่บานและอยูคนเดียวเพื่อตัด

ปญหาในดานนี้ไป เพ่ือไมใหบั่นทอนจิตใจเราไปมากกวาเดิม แตเม่ือเวลาท่ีอยูคนเดียวก็มีอาการจิตตก 

จนทำใหคิดวาจุดหมายของชีวิตคืออะไร ควรยังจะมีชีวิตอยูตอดีไหม” 

 นาย C “ตัวเองไมแนใจวาเริ่มเปนโรคซึมเศรามาตั้งแตเมื่อไหร เพียงแตรูวาเริ่มมีปญหามา

ตั้งแตเด็ก ๆ โดยปญหาเริ่มมาจากครอบครัว แตเมื่อโตขึ้นมาสุชวงวัยรุน ปญหาครอบครัวก็เริ่มดีข้ึน

และคอย ๆ หมดไป แตมีปญหาใหมเขามาคือเรื่องเพ่ือนท่ีเขามามีผลตอจิตใจ เนื่องจากรูสึกวาเพ่ือนท่ี

พบเจอนั้นไมจริงใจ และชอบวาเราลับหลัง จึงเลือกท่ีจะหาเพ่ือนในโลกออนไลนมากกวา” 
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 นางสาว E “ความรูสึกเวลาวิตก เหมือนดิ่งลงเหว อยูดี ๆ ก็รองไหออกมา อยากตาย ไมอยาก

คุยกับใคร อยากอยูคนเดียว ครอบครัวท่ีบานก็ใมเขาใจ รูสึกเหมือนตัวคนเดียว” 

 นางสาว G “เปนมาตั้งแตปลายป 2559 ตอนนั้นยังเรียนอยูระดับมหาวิทยาลัย อาการรุนแรง

มากจนกระทบไปถึงการเรียน ในทายท่ีสุดก็ตองดรอปเรียน สาเหตุข้ันตนมาจากปญหาจากทางบานท่ี

ทำใหโทษตัวเองเรื่อยมา เก็บอาการไวคนเดียวไมกลาบอกคนในครอบครัวเพราะพูดไปเขาก็ไมเขาใจ 

จนอาจารยที่ปรึกษสังเกตเห็นจึงพาไปหาหมอ ในตอนนั้นอาจารยที่ปรึกษาเปนคนเดียวที่เขาใจเรา 

นอกเหนือจากหมอ สุดทายเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกกับตัวเอง ทำใหตองออกจากบานมาอยูคน

เดียว ตอนนั้นอาการจึงกลับรุนแรงอีกครั้ง สุดทายก็ตองไปหาหมอเพื่อกลับไปรับการรักษา จนมาถึง

ตอนนี้ก็ดีข้ึนมากแลวแตยังคงมีอาการอยูเล็กนอย” 

 นาย H “เราโดนที่บานกดดันและตอวามาตั้งแตเด็ก ๆ ในเรื่องของการเรียน เราเรียนไมเกง

แตก็ไมไดแย เราก็ไมเขาใจวาเขาคาดหวังอะไรในตัวเรามากขนาดไหน ยิ่งกดดันเรายิ่งเครียด ยิ่งคิด

มากจนหลาย ๆ ครั้งเรารองไหออกมาโดยไมรูตัว รองไหออกมาไมหยุด แตยังดีท่ีชวงมหาวิทยาลัยยังมี

เพ่ือนท่ีดี คอยชวยเราเรื่องเรียน เรื่องงาน บางครั้งก็คอยอยูขาง ๆ เราในวันท่ีเราโดนท่ีวาตอวามา พอ

มาจนเราเรียนจบเขามาสูชวงวัยทำงาน ที่บานก็ไมคอยมากดดันอะไรกับเราแลว แตดวยที่เราปวยอยู 

และยังมาเจอความกดดันจากงาน บางครั้งก็ทำใหเรารูสึกแย บางครั้งก็กดดันตัวเองมากเกินไปจนเกิด

ความทอในการทำอะไรหลาย ๆ อยาง เพิ่มเติมไปกับอาการนอนไมหลับและไมคอยอยากทานอาหาร

ทำใหสงผลตอการทำงานของเราในบางครั้ง” 

 นาง I “ปวยมานานแลว เคยกินยานอนหลับเกินขนาดจนตองลางทอง 3-4 ครั้ง ชีวิตเสียหลัก

มาตลอด เหนื่อยมาตลอด คิดวาเปนวิบากกรรมของตัวเอง โดนโกง โดนหลอก เอาเปรียบ เลิกกับสามี 

เปนหนี้ คิดฆาตัวตายหลายครั้งเพราะวาเหนื่อยกับการใชชีวิตมาก แตก็ยังตองอดทนเพราะมลูกตอง

ดูแล 3 คน เลี้ยงคนเดียวมาตลอดตั้งแตเลิกกับสามี แตเพราะปนี้เจอสถานการณโรคโควิด 19 ชีวิตจึง

แยยิ่งกวาเดิมมาก เลยตองนำลูกไปฝากไวใหสามีดูแล พอไมมีลูกอยูดวยทำใหเกิดอากาวิตก และคิด

มากอยูตลอด ไปพบจิตแพทยแลวเลาเรื่องชีวิตใหเขาฟง จิตแพทยก็บอกวาเราเกงมากที่ยังอดทนมี

ชีวิตอยูได” 
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4.1.2 ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย 

ตารางท่ี 3: ผลการศึกษาพฤติกรรมการดานโซเซียลมีเดีย 
 

ช่ือ (สมมุติ) 
ดานโซเซียลมีเดีย 

Facebook Line YouTube Instagram Twitter รวม 

นางสาว A      4 

นาย B      2 

นาย C      3 

นาง D      1 

นางสาว E      3 

นางสาว F      3 

นางสาว G      1 

นาย H      4 

นาง I      2 

นาย J      2 

รวม 9 8 3 4 1  
 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของกลุมเปาหมาย คน

พบวา กลุ มเปาหมาย 1 คน มีการใชแอปพลิเคชันที ่นอยที ่สุด 1 แอปพลิเคชันและมากที่สุดคือ                

4 แอปพลิเคชัน ตอ 1 คน โดยจากผลสำรวจ แอปพลิเคชันที่กลุมเปาหมายใชมากที่สุดคือ Facebook 

คิดเปนจำนวน 9 คนรองลงมาคือ Line (จำนวน 8 คน) Instagram (จำนวน 4 คน) YouTube 

(จำนวน 3 คน) และ Twitter (จำนวน 1 คน) ตามลำดับ 

 ขอความใหการสัมภาษณบางสวนจากกลุมเปาหมาย  

 นางสาว A “ในหนึ่งวันก็เลนทุกอยาง Facebook Line เอาไวติดตอกับเพ่ือนหรือคุยเรื่องงาน 

YouTube เอาไวฟงเพลงระหวางทำงาน Instagram เอาไวดูรูปคนที่ติดตามเอาไว โดยเฉลี่ยในหนึ่ง

วันใชโซเชียลมีเดียประมาณ 4-5 ชม.” 

 นาย C “เปนคนใชโซเชียลเยอะมาก เลนหลายอยาง Facebook Line Instagram หรือ

แอปพลิเคชั่นหาเพ่ือน เพราะเราเปนคนท่ีมีเพ่ือนนอย และข้ีเหงา โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันใชโซเชียลมีเดีย

ประมาณ 7-8 ชม.” 

 นางสาว E “ในแตละวันใชไมเหมือนกัน เพราะแลวแตอาการของเรา แตถาปกติก็จะใชแค 

Facebook กับ Line มาคุยกับเพื่อน และ YouTube ใชฟงเพลงอยางเดียว โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันใช

โซเชียลมีเดียประมาณ 3-4 ชม.” 
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 นางสาว G “ตอนปวยหนักแทบไมไดเลนอะไรเลย ใชแค Line อยางเดียว เพราะใชติดตอกับ

อาจารยท่ีปรึกษาและเพ่ือน โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันใชโซเชียลมีเดียประมาณ 1-2 ชม.” 

 นาย H “จะเรียกวาติดโซเชียลก็ได เลนทุกอยางที ่สามารถพูดคุยกับคนอื ่น ๆ ได เชน 

Facebook Line Twitter และInstagram โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันใชโซเชียลประมาณ 7-8 ชม.” 

 4.1.3 วิธีการจัดการความรูสึกของตนเองโดยใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย 

ตารางท่ี 4: การจัดการความรูสึกของตนเองโดยใชโซเซียลมีเดีย 

 

ช่ือ (สมมุติ) 

ดานโซเซียลมีเดีย 
คุยหรือระบายกับ

บุคคลที่ไววางใจ 

หากำลังใจจาก

เพ่ือในกลุม 

ดูคลิปวีดีโอ

หรือฟงเพลง 

ติดตามรปูหรอืเรื่อง             

ราวของคนที่ชอบ 

รวม 

วิธีการจัดการ 

นางสาว A     3 

นาย B     2 

นาย C     2 

นาง D     1 

นางสาว E     2 

นางสาว F     1 

นางสาว G     1 

นาย H     3 

นาง I     1 

นาย J     2 

รวม 8 2 6 2  

 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมวิธีการจัดการความรูสึกของตนเองโดยใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) ของกลุมเปาหมาย คนพบวา กลุมเปาหมาย 1 คน จะมีวิธีจัดการความรูสึกตอตนเอง

อยางนอยที่สุดคือ 1 วิธี และมากที่สุดคือ 4 วิธี ตอ 1 คน โดยจากผลสำรวจ วิธีจัดการความรูสึก            

ตอตนเองท่ีใชมากที่สุดคือ คุยหรือระบายกับบุคคลที่ไววางใจ คิดเปนจำนวน 8 คน รองลงมาคือ                

ดูคลิปวิดีโอ หรือฟงเพลง (จำนวน 6 คน) โดยมีวิธีจัดการความรูสึกตอตนเองที่เทากันคือ หากำลังใจ

จากเพ่ือนในกลุม และติดตามรูปหรือเรื่องราวของคนท่ีชอบ (จำนวน 2 คน) 

 ขอความใหการสัมภาษณบางสวนจากกลุมเปาหมาย 

 นางสาว A “หาอะไรทำในโลกโซเชียลมีเดียเชน เขา Facebook เพื่อมาหาเพื่อนคุย หา

กำลังใจจากในกลุม หรือเขา YouTube เพื่อเขาไปหาวิดีโอดูไมใหตัวเองคิดมากหรือจิตใจฟุงซาน

มากกวาเดิม”  
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 นาย B “เม่ือมีอาการท่ีจิตตกมาก ๆ เราเลือกท่ีเขา Facebook เพ่ือเขาไปดูวามีเพ่ือนคนไหน

เลนอยู เลือกที่จะเขาไปคุยและระบายกับเพื่อน แตถาไมมีเพื่อนก็จะดูคลิปวิดีโอตลกใน Facebook 

และ YouTube เพ่ือไมใหเกิดอาการจิตตก” 

 นางสาว G “ตอนนั้นแทบไมไดใชโซเชียลเลย เพราะไมอยากรับรู ไมอยากใหมารบกวนจิตใจ 

นอกเหนือจาก Line เนื่องจากไมไดบอกกับใครในเรื่องของอาการปวย มีแคอาจารยท่ีปรึกษาเทานั้นท่ี

รับรู จึงคุยและระบายกับอาจารยท่ีปรึกษาผานทาง Line” 

 นาย H “โดยปกติเปนคนที่ใชโซเชียลมีเดียบอยอยูแลว เวลาที่เกิดอาการวิตกหรือทอจาก

ความกดดัน เราจะเขา Line ไปคุยกับเพื่อนและระบายเรื่องตาง ๆ ใหฟง หรือถาบางครั้งถาเพื่อนไม

วาง เราก็จะใชโซเชียลอื่น ๆ ไมวาจะเปน Facebook Instagram หรือ YouTube เพ่ือไมใหเรารูสึก

วาอยูคนเดียว” 

 นาง I “ตอนนี้ใช Facebook และ Line ในการ Video Call กับลูกในเวลาท่ีเหนื่อย วิตก ทอ 

เพราะลูกเปนสิ่งเดียวท่ีจะชวยเยียวยาจิตใจเราได” 

 นาย J “เวลาที่เรารูสึกแย เราจะเขากลุมผูปวยซึมเศราใน Facebook เพื่อหากำลังใจจาก

เพื่อน ๆ ในกลุม และเราจะใช Line เพื่อคุยกับแมเวลาที่เราเหนื่อย หรือทอกับเรื่องเรียนหรือเรื่อง 

ตาง ๆ ท่ีเราเจอมา เพราะแมเปนคนพาเราไปพบจิตแพทย แมเลยเปนอีกหนึ่งคนท่ีใหกำลังใจเรา” 

 
5. สรุป 
 

 จากผลการวิเคราะหเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความรูสึกของตนเองโดยการใช

แพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของสมาชิกผูปวยโรคซึมเศรา ในกลุม Facebook “ถาคุณ

เปนโรคซึมเศรา เราคือเพ่ือนกัน” สามารถสรุปผลการศึกษาเปน 4 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวากลุมเปาหมายโดยสวนใหญเปนวัยรุน ท่ีมีอายุ

อยูในชวง 15 – 25 ป 

 สวนที่ 2 ดานอาการของกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมาย 1 คน จะมีอาการมากกวา               

1 อาการขึ ้นไป และสูงที ่สุดคือมี 4 อาการ โดยอาการที ่กลุ มเปาหมายเปนมากที ่สุดคือ อาการ                 

วิตกกังวล คิดเปนจำนวน 10 คน 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social Media) พบวากลุมเปาหมาย  

1 คน มีการใชแอปพลิเคชันที่นอยที่สุด 1 แอปพลิเคชันและมากที่สุดคือ 4 แอปพลิเคชัน ตอ 1 คน 

โดยจากผลสำรวจ แอปพลิเคชันท่ีกลุมเปาหมายใชมากท่ีสุดคือ Facebook คิดเปนจำนวน 9 คน 
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 สวนที่ 4 วิธีการจัดการความรูสึกของตนเองโดยใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) พบวากลุมเปาหมาย 1 คน จะมีวิธีจัดการความรูสึกตอตนเองอยางนอยที่สุดคือ 1 วิธี และ

มากที่สุดคือ 4 วิธี ตอ 1 คน โดยจากผลสำรวจ วิธีจัดการความรูสึกตอตนเองท่ีใชมากที่สุดคือ คุยหรือ

ระบายกับบุคคลท่ีไววางใจ คิดเปนจำนวน 8 คน 
 

5.1 ขอเสนอแนะ 

 จากพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาการวิจัยไดมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

1) สำหรับกลุมสำหรับสถาบันครอบครัว จากการศึกษาวิจัยผูปวยสวนมากจะมี

ปญหาท่ีเริ่มตนมาจากสถาบันครอบครับ ดังนั้น ทางดานครอบครัวจึงควรทำความเขาใจกับโรคนี้ และ

ผลจากการศึกษาวิจัยดานการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียสวนใหญผูปวยมักจะใชเพื่อเปนการรักษา

ตัวเองมากกวา ทั้งเปนการคุยกับเพื่อน หรือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดอาการวิตกกังวล เพราะสวน

ใหญใหสัมภาษณวาทางดานครอบครัวไมเขาใจในสิ่งที่เปนอยู ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเปนสวนท่ี

สำคัญเบื้องตนในการชวยเหลือ และรักษาผูปวย 

2) สำหรับกลุมผู ปวยหรือแอดมินกลุมในแพลตฟอรมของแอปพลิเคชันตาง ๆ 

เนื่องจากกลุมเปาหมายมีการใชแอปพลิเคชันหลักคือ Facebook และ Line อยูแลว ซึ่งทั้งสอง

แอปพลิเคชั่นสามารถสรางกลุมเพ่ือพูดคุยกันได จึงอยากเสนอวานอกเหนือจากการใหความรูดานการ

จัดการความรูสึกและใหกำลังใจกัน ควรสรางกิจกรรมรวมกัน เชน การออกมาพบปะกันเพื่อไมให

ผูปวยทานอื่น ๆ ไมรูสึกวาพูดคุยอยูกับใครที่ไมเคยพบเจอ สรางกิจกรรมรวมกันเพื่อใหลืมความรูสึก            

ท่ีแย ลดอาการวิตกกังวล เพ่ือใหกลุมผูปวยมีกำลังใจในการตอสูกับโรคนี้ตอไป 
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