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 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากจะเป็นการให้นักศึกษา

ได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมผลงานของนักศึกษา จึงได้

จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการ

ศึกษาวิจ ัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิ ต ภาคพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 ในวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ  

ประจ าปีการศึกษา 2564  เวลา 09.00-17.00 น. โดย มีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลาย

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของ

นักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า

อิสระมีจ ากัด อาจจะมีข้อผิดพลาดในบางประการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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       น ำเสนอผำ่นโปรแกรม Microsoft Teams  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.ณัฐฐำ   วินิจนัยภำค 

                                        2. ผศ.ดร.สุนิสำ   ช่อแก้ว 

    3. อ.ดร.กรณ์    หุวะนันท์ 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรเีลิศชัย เจนจิตกลุ

ชาติ 

6220122017 

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือก

รับประทานอาหารของกลุ่มประชากร

ในวัยทำงานท่ีทำงานในสำนักงาน 

กรณีศึกษา อาคารภริัชทาวเวอร์ แอท 

ไบเทค 

รศ.ดร.ณัฐฐา 

วินิจนัยภาค 

09.30 – 

10.00 น. 

นายเจตน์ โนหล้า 

6220122024 

ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้

กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด 

covid19 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 

หล่อสุวรรณรัตน ์

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.ธนัสสรณ์ วงศ์ภคพร 

6220122022 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้

บริการรา้นอาหารเอ็มเค สุกี้ ของ

ผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.ณัฐฐา 

วินิจนัยภาค 

10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.บัณฑิตา ครุธสินธุ ์

6220122031 

ทัศนคติและความพึงพอใจต่อมาตรการ

ให้ทำงานท่ีบ้าน (Work From Home) 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ

พนักงาน ในสายงานรองผู้ว่าการ 

(วิชาการ) การประปาส่วนภูมภิาค 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 

หล่อสุวรรณรัตน ์
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.พัณณิตา กลัดทอง 

6220122037 

การศึกษาเปรยีบเทียบทัศนคติของกลุ่ม

เจเนอร์เรชั่น X และกลุ่มเจเนอร์เรชั่น 

Y ต่อการใช้ digital technology ใน

ระบบงานราชการ กรณีศึกษากรม

ศุลกากร 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.กัญจนา สาเอี่ยม 

6220122065 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารบั

บริการตรวจร่างกายประจำปีของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ณัฐฐา    

วินิจนัยภาค 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 
13.30 น. 

น.ส.ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภสัร ์
6220122060 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถาบันแนะแนวเก๊ท เอ็ดดเูคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (Get) 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

13.30 – 
14.00 น. 

น.ส.วราภรณ์ คุ้มเมฆา 
6220122053 

ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ต่อการใช้งาน Office 365 ของ
บุคลากร กรณีศึกษา บริษัท จีเอเบิล 
จำกัด 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

14.00 – 
14.30 น. 

พันโทหญิงจิราภา จิตรสุวรรณ 
6220122075 

ปัจจัยขวัญและกำลังใจท่ีมผีลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก 

รศ.ดร.ณัฐฐา    
วินิจนัยภาค 

14.30 – 
15.00 น. 

นายธนภัทร หิรญัศิร ิ
6220122081 

การรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธาน ี

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

15.00 – 
15.30 น. 

น.ส.สาธิกา อาจองค ์
6220122063 

พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

15.30 – 
16.00 น. 

น.ส.อลงกรณ์ โชติช่วง 
6220122087 

ปัจจัยเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการทำงาน
กับความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทน กรณศีึกษา : 
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขา
วิภาวด ี

รศ.ดร.ณัฐฐา    
วินิจนัยภาค 
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

16.00 – 
16.30 น. 

น.ส.พรนภสั นาควิเชียร 
6220122068 

การศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสำนักงานท่ีดินในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

16.30 – 
17.00 น. 

พันตรีหญิงกรณุา กลิ่นสกลุ 
6220122080 

การศึกษาภาวะความเหนื่อยหน่าย 
(burnout) ของพยาบาลวิชาชีพในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิท-19 : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลอานันทมหดิล 
จ.ลพบุร ี

รศ.ดร.พลอย   
สืบวิเศษ  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.วีระวัฒน์   ปันนิตามัย 

    2. รศ.ดร.อัชกรณ์   วงศ์ปรีดี 

    3. รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

    4. ผศ.ดร.พิชิต   รัชตพิบุลภพ  

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

น.ส.กรกมลวรรณ สระบัว 

62201220023 

การปรับกลยุทธ์ ในด้านการลด

ต้นทุนให้ ศูนย์การค้า เดอะพรอมา

นาด สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ในสภาวะวิกฤติ Covid-19 และ

สภาวะวิกฤติอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.ณัฐรดา คิดอ่าน 

6220122020 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

เสริมประเภทโพรไบโอติกของ

พนักงานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

10.00 – 

10.30 น. 

นายปิยบุตร หวังเชิดชู

เกียรติ 

62201220045 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร

ภายในบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์

ไพรส์จำกัด 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 
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ฐ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

10.30 – 

11.00 น. 

นายวรยศ สังขทรัพย์ 

62201220011 

การบูรณาการ Governance, Risk 

และ Compliance (GRC) ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

11.00 – 

11.30 น. 

นายสิริภัทร ลัทธิธรรม 

62201220028 

ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 

 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

11.30 – 

12.00 น. 

นายอรรถวิท สุจิพงศ์ 

6220122029 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการของบุคลากรฝ่ายขายบริษัท

อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นางกิตติยา บุณยมาลิก 

62201220012 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษา สำนักงานแพทย์ 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

13.30 – 

14.00 น. 

นาวาอากาศโทธนกฤต 

แก้วประจุ 

62201220062 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ เพื่อการวางแผนและ

ออกแบบบทเรียนออนไลน์ หมวด

วิชาที่ 1 ผู้นำและการบริหาร 

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ   

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.เบญจมาศ เกษมศรี 
ณ อยุธยา 
62201220055 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ          กระเป๋าแบ

รนด์เนม (Luxury Brand) 

ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทาง

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ฑ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ของคนวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

14.30 – 

15.00 น. 

นายธราเทพ เกื้อหนุน 

62201220001 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำปางในการบริหารราชการ

ภายใต้สภาวะวิกฤต 

 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.อธิษฐ์ชญาดา งามฑวี

เลิศสิน 

62201220084 

ปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 

บทเรียนสําหรับประเทศไทย 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

15.30 – 

16.00 น. 

นายรัฐพล เลาหพล 

62201220069 

หลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพองค์กร 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.พรพิมล แป้งหอม 

62201220085 

แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการให้บริการเพื่อ

รองรับผู้ซื้อรายใหญ่ กรณีศึกษา ผู้

ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท 

ปทุมธานี 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

16.30 – 

17.00 น. 

นายโสฬส ปานเกษม 

6220122093 

การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ

ทำงานภายใต้         สภาวะวกิฤต 

ของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

17.00 – 

17.30 น. 

น.ส.ณัฐณิชาช์ มั่งมี 

62201220025 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนไทยวัย

ทำงาน กรณีศึกษาบริษัท อาร์เอฟ

เอส จำกัด 

ผศ.ดร.

ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

 

 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ฒ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศกึษำ 

วิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ : กำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบตั ิ

         ส ำหรับนักศกึษำหลกัสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน 

         มหำบัณฑิต ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 25  

         วันเสำร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00-17.00 น. 

         กลุ่ม 3  

         น ำเสนอผำ่นโปรแกรม Microsoft Teams  

         ชื่อ PP9000BKK25 (27 พ.ย. 2564 เวลำ 09.00-17.00 น.) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.ประพนธ์   สหพัฒนา 

    2. รศ.ดร.ธนพันธ ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 

    3. ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี (เช้า) 

    4. อ.ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ (บ่าย) 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นายวศิน สีมาพลกุล 

6220122035 

แนวทางการรับอุทธรณ์การ

ประเมินอากรด้านพิกัดอัตรา

ศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 

 

ผศ.ดร.ปนันดา 

จันทร์สุกร ี

09.30 – 

10.00 น. 

ร้อยตรีอนุตร วรพิบูลย์วิทย์ 

6220122026 

การประเมินผลนโยบายสวัสดกิาร

รัฐจากความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงการ

คนละครึ่ง กรณีศึกษาศูนย์รักษา

ความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย  

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส 

6220122036 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาการ

ผศ.ดร.ปนันดา 

จันทร์สุกร ี



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ณ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว

ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

10.30 – 

11.00 น. 

นายธัญวรัตน์ กุลบุปผา 

6220122006 

การศึกษาประสิทธิภาพ 

ความสำเร็จ และอุปสรรคของการ

ทำงานระยะไกลในช่วงสถานการณ์

โควิด-19  ผ่านโปรแกรม MS 

Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิ

รัชบุรี 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.กนกวรรณ เหมะ

ทักษิณ 

6220122046 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทจำหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของผู้บริโภค

ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ในสภาวะการณ์การ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19        

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.จินดารัตน์ รูปด ี

6220122051 

การสร้างความไว้วางใจในการ

ดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชน

กับรัฐวิสาหกิจ 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายธเนศ คงนาลึก 

6220122061 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัช

ดา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

13.30 – 

14.00 น. 

นายธีรพงศ์ อิทธิเสรีกุล 

6220122032 

การศึกษาแอปพลิเคชันการชำระ

เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ใน

ประเทศไทย 

ศ.ดร.อัญชนา 

ณ ระนอง 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 

6220122083 

การวิเคราะห์การใช้บริการสื่อที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้งานสื่อ Social media ใน

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ด 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

การติดตามข่าวสารโควิด 19 ของ

ประชากรในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 

14.30 – 

15.00 น. 

นายสุวีร์ เสนาทัศน์ 

6220122079 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อประกันภัยโควิด-19 ของคน

กลุ่มวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

15.00 – 

15.30 น. 

นายชัชทวิน  อินทรวิชัย 

6120122056 

การศึกษาประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ใน

โครงการคนละครึ่ง : กรณีศึกษา

ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

15.30 – 

16.00 น. 

น.ส.อภิรดี สัจจะเวทะ 

6220122047 

การศึกษา กระบวนการและ

แนวทาง ในการ จัดการการปลูก

ผักออแกนิคเพ่ือขอใบรับรอง

มาตรฐาน  IFOAM 

ศ.ดร.อัญชนา 

ณ ระนอง 

16.00 – 

16.30 น. 

นายเสฐียรพงษ์ พวง

ไพโรจน์6220122056 

การศึกษาความสำเร็จและความ

ล้มเหลว ของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ

ปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : 

กรณีศึกษาด่านศุลกากร

ประจวบคีรีขันธ์ 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.วรินทร ขอบโคกกรวด 

6220122041 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ

การควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ

ด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM : 

Electronic Monitoring) 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ต 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

17.00 – 

17.30 น. 

น.ส.อนัญญา ธรรมจง 

6220122019 

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ถ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศกึษำ 

วิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ : กำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบตั ิ

         ส ำหรับนักศกึษำหลกัสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน 

         มหำบัณฑิต ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 25  

         วันเสำร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00-17.00 น. 

         กลุ่ม 4  

         น ำเสนอผำ่นโปรแกรม Microsoft Teams  

         ชื่อ PP9000BKK25 (27 พ.ย. 2564 เวลำ 09.00-17.00 น.) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 

    2. รศ.ดร.ไพโรจน ์ ภัทรนรากุล (บ่าย) 

    3. ผศ.ดร.จิระพงค์   เรืองกุน  

    4. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (เช้า) 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

น.ส.กมลชนก พุทธจันดา 

6220122002 

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน

สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา 

แอพพลิเคชั่น QueQ 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

09.30 – 

10.00 น. 

นายพีรศักดิ์ เลิศจารุชัยวุฒิ 

6220122049 

ความเสียหายจากการลักลอบหนี

ศุลกากรกรณีนำเข้าบุหรี่

ต่างประเทศและมาตรการป้องกัน

แก้ไขของประเทศไทย 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

10.00 – 

10.30 น. 

นายสุทิน ทับทิม 

6220122008 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 
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ท 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.มัลลิกาชนะสิทธิ์ 

6220122058 

การพัฒนาระบบงานเลขานุการ

ทางการแพทย์กับประสิทธิผลของ

การดำเนินงานกรณีศึกษา รพ. 

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

11.00 – 

11.30 น. 

นายวศิน พงษ์ศิริ 

6220122072 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ตราด ปี 2562 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.ศรัญญา ไทยเรือง 

6220122039 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กองพิกัดอัตราศุลกากร 

กรมศุลกากร 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

น.ส.นภัทร พันวงษา 

6220122064 

การศึกษาระบบบริการออนไลน์

ศาลยุติธรรม (CIOS) ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ศาลอาญามีนบุรี   

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

13.30 – 

14.00 น. 

น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่ลี้ 

6220122072 

ปัจจัยความผูกพันของข้าราชการ

ฝ่ายอัยการในพ้ืนที่สำนักงาน

อัยการภาค 7 สังกัดสำนักงาน

อัยการสูงสุด 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.กานต์กนก กันทะตั๋น 

6220122052 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าใน

การทำงานของผู้ปฏิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 
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ธ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.ธัญลักษณ์ เอกจิตร 

6220122003 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง   

ผศ.ดร.

ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

15.00 – 

15.30 น. 

นางทัศนีย์ บุตรชัยงาม 

6220122054 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร   

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

15.30 – 

16.00 น. 

นางศศิกาญจน์ ยวงแก้ว  

6220122015 

แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพ่ิมเติมของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี   

ผศ.ดร.

ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.ณิชกานต์ ผลเกต ุ

6220122042 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจให้บุตร

หลานเข้าศึกษาในระบบการเรียน

การสอนแบบ Home School 

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

16.30 – 

17.00 น. 

นายอัชพล  สุวรรณประสพ 

6220122059 

การศึกษาวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในองค์กรการบินไทย 

ผศ.ดร.

ติญทรรศน์ 

ประทีปพรณรงค์ 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 

    2. อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล 

    3. ผศ.ดร.นิภาพรรณ    เจนสันติกุล 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นางศิริรักษ์ กาญจนดุล 

6220122013 

การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบLean 

และลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ 

เพ่ือลดขั้นตอนการตรวจ CT. 

Whole abdomen with 

contrast media ของผู้ป่วย

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.ณัฐกฤตา บุณณะ 

6220122021 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเเรงจูง

ใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

สำนักงบประมาณ 

 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.กัญฬ์ณพัชร สุทินวงศ์  

6220122005 

การถอดบทเรียนการบริหาร

โครงการติดตั้งระบบ ของผู้

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น 

อ.ดร.ถนัด   

 แก้วเจริญ

ไพศาล 
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บ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

10.30 – 

11.00 น. 

นายวีรพงษ์ ธัมโซดัง 

6220122014 

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของ

บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล

เมืองพัทยา 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.สวุิมล เฉนียง 

6220122016 

ประสิทธิผลของการบริหารความ

เสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคา

หลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

11.30 – 

12.00 น. 

นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ 

6220122044 

ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรี

ภายในวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายณัฐพงศ์ ศิริโอภาศวงศ์ 

6220122038 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา

ด่านศุลกากรสะเดา 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

13.30 – 

14.00 น. 

นายกฤษฎา วงษ์วิวัฒนา

วุฒิ6220122040 

การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ 

และ Platform อัจฉริยะการ

ให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม

อำเภอ จังหวัดปัตตานี 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

14.00 – 

14.30 น. 

พันโทหญิงณุลักษณา ตก

ต้น 

6220122073 

ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.แก้วสรร ตั่นสถิตย์    

6220122076 

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 

ชั่วโมง : กรณีศึกษา ร้านสะดวกซัก 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  
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ป 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

Mr. Hi Smart Plus สาขาประชา

นิเวศน์ 1 เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.ณัฐชนันท์พร พันเมือง    

6220122092 

การแข่งขันทางการตลาดอาหาร

ทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

15.30 – 

16.00 น. 

นายเสริมศักดิ์ กองอ่อน 

6220122077 

ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม 

ของบริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง

เซ็นเตอร์ จากัด 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.วริยา พุ่มคง 

6220122007 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 

(COVID-19) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ปกรณ์      

ปรียากร 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.คณารา พานไธสง 

6220122043 

การนำนโยบายด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบาลศิลา

ลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

ผศ.ดร.

ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

17.00 – 

17.30 น. 

นายพรศักดิ ์แก้วถาวร 

6220122030 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองใน

อนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชน

ในจังหวัดระนอง 

รศ.ดร.ปกรณ์      

ปรียากร 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย   อัตถากร 

    2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์

    3. ผศ.ดร.อำพล  นวงศ์เสถียร 

    4. อ.ดร.ภาวิณี  ช่วยประคอง 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นางปาณิศา ศรีเหรา 

6220122004 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี                                                

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.สชุัญญา พรหมสุวรรณ 

6220122009 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ถึง

มาตรการของภาครัฐในการแก้ไข

ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ฝ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.ปนัดดา จันทะเสน 

6220122027 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.มินท์ธิตา นิธิกร

กุลนันท์ 

6220122050 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ 

“โครงการคนละครึ่ง” ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรปราการ                                          

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.กุสุมา ไสยรัตน์ 

6220122010 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขต

เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

11.30 – 

12.00 น. 

นายสมชาย เซ็นน้อย 

6220122067 

วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทำงาน

กับความผูกพันต่อองค์กร ของ

พนักงานสำนักงาน (office) 

กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค 

สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายประกิต ไชยศรี 

6220122082 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

พ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

13.30 – 

14.00 น. 

นายอนุชา กันทะวัง 

6220122048 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิ

เวอรี่ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

14.00 – 

14.30 น. 

นายสัญชัย กิตติอมรรัตน์ 

6220122074 

การประเมินผลการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง" 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.พัสกร ยาชูชีพ 

6220122086 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี    

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.เพชรรวี ศรีต่ายขำ 

6220122057 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชน

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

15.30 – 

16.00 น. 

น.ส.ศิริพร เพ่ิมทองมาก 

6220122078 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด

กับผลลัพธ์การดำเนินธุรกิจของ

บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์

จำกัด 

 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ฟ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

16.00 – 

16.30 น. 

นายธนะกิจ อินยาโส 

6220122094 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร      

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.วรกานต์ เมธานนท์

ไพศาล 

6220122066 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ให้บริการด้านการออกใบอนุญาต

จัดตั้งเขตปลอดอากร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

 



 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด 19 กรณีศึกษา รา้น THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
กนกวรรณ เหมะทักษิณ* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในทุกด้าน มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ร้ำนอำหำร, ร้ำนอำหำรประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: kanokwan.hem@stu.nida.ac.th 
 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ร้าน THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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1.บทน า 
 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชะชาชน 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดการปรับตัวเข้าสู่ยุค New normal หรือภาวะปกติใหม่ โดยร้านอาหารเองเป็นสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และการปรับตัวของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวม
ไปถึงการชุมนุมสังสรรค์ในกลุ่มสังคม ที่ท าได้แบบมีข้อจ ากัดมากขึ้น ทั้งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
 โดยร้าน THE COTAINNER เป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายด้วย ซึ่งได้เปิด
ร้านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้วิจัยเป็นเจ้าของร้านเอง 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ที ่มีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ภายใต้สถานการณืโควิด 19 นี้  เพื ่อค้นหาปัจจัยในการน าไปเป็น
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

3.ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยในการน าไปเป็นข้อเสนอแนะและปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวร้าน THE CONTAINER LIVE ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด 
โควิด – 19 
 

4.การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
 กรณีศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค าจัดความของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ขนาดครอบครัว
สถานภาพ องค์ประกอบเหล่านี ้ เป ็นเกณฑ์ที ่น ิยมใช้ในการแบ่งส ่วนทางการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยค่าสถิติ ซึ่งท า
ให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ โดยตัวแปรทางด้านประชากรที่ส าคัญนั้น ประกอบไปด้วย 
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 อายุ หมายถึง อายุของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการ 
โดยที่สินค้าหรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของอายุผู้บริโภค นักการ
ตลาดจึงใช้ประโยชน์จากตัวแปรด้านอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของส่วนตลาด 
 เพศ หมายถึงตัวแปรที่แบ่งส่วนตลาดเช่นกัน นักการตลาดจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษา
ตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะว่าในปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อน ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการที่ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น 
 ลักษณะครอบครัว หมายถึงลักษณะของครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ส าคัญ
ของกลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญต่อหน่วยของผู้บริโภคอย่างมาก นักการ
ตลาดมักจะสนใจจ านวน และลักษณะการใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งของบุคคลในครัวเรือน รวมถึงยัง
พิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจภายใน
ครอบครัว เพ่ือที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
 รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดย
นักการตลาดมักจะให้ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต ่าก็
เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยด้านรายได้ก็คือรายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ขณะเดียวกันนั้นการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงแล้ว อาจใช้เกณฑ์รูปแบบ
การด ารงชีวิต รสนิยม การศึกษา อาชีพ ฯลฯ เป็นตัวก าหนดเป้าหมายได้ 
 ปรมะ สตะเวทิน, (2533: 112) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างจะกันมีลักษณะทาง
จิตวิทยาต่างกัน ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 
 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ส่งผลให้พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารต่างกัน และมีความคิด 
ค่านิยม และทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลพวงจากวัฒนธรรมและสังคม ที่ก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ และในขณะที่เพศชายมีความต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้น เพศ
หญิงมักจะมีแนวโน้มที่ต้องการจะรับและส่งข่าวสารอย่างเดียว (Will, Goldwater; & Yates. 1980: 
P87; อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) 
 อายุ อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่อายุมากนั้น
จะมีความคิดที่เป็นลักษณะของแนวคิดอนุรักษ์นิยม ระมัดระวัง ยึดถือการประพฤติปฏิบัติ และมอง
โลกในแง่ร้ายมากกว่าคนที่อายุน้อย ในขณะที่คนอายุน้อยนั้นจะมีความคิดที่เป็นลักษณะของแนวคิด
เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ซึ ่งความแตงต่างดังกล่าวนั ้น มาจากการที ่ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน  
 การศึกษา เป็นตัวก าหนดความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม คนที่มีการศึกษาสูงจะ
มีความเข้าใจง่าย แต่จะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอ มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย 
 สถานะทางสังคม หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของบุคคล เพราะแต่ละบุคคลจะมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม ทัศนคติที่แตกต่างกัน 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ร้าน THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 
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 DeFleur M.L. (1996) ได้เสนอหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่า
มนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านขององค์ประกอบทางจิตวิทยา ซึ่งความแตกต่างนี้ บาง
ส่วนมากจากความแตกต่างทางด้านร่างกาย โดยส่วนมากจะมาจากการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มนุษย์ถูก
ชุบเลี้ยงด้วยสถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกันไป และจากการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่รวมเป็นลักษณะทางวิตวิทยาส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกันไป 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) ของผู้บริโภคได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้น
อื่นๆ ทั้งนี้สิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคนั้นก็อาจเกิดจากแรงกระตุ้นความต้องการภายในของ
ผู้บริโภคเองได้เหมือนกัน อาทิเช่น ความกระหาย ความหิว นักการตลาดส่วนมากนั้นให้ความส าคัญ
กับสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยพยายามจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ 
 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ ้นที่นักการตลาดจัดขึ้น 
เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้สะดุดตา เป็นต้น สิ่งกระตุ้นด้านราคา เช่น การเสนอ
ส่วนลด เป็นต้น สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การจัดให้มีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายอย่างทั่วถึง 
เป็นต้น และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถม การจัดให้
มีการโฆษณาอย่างแพร่หลายและสม ่าเสมอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 
อันจะน าไปสู่การจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการได้ และจะน าไปสู่พฤติกรรม
การซื้อในที่สุด 
 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์กรที่นักการตลาดไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่  
 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการควบคุมระบบบาร์โค้ด ระบบการจัดเก็บ
สินค้า ระบบกระจายสินค้า  
 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมาย เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการเก็บภาษีเงินได้ ส่งผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในการบริโภค หรือการจ ากัดจ านวนสาขาของธรุกิจค้าปลีกต่างชาติ เป็นต้น  
 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี ขนมธรรมเนียม หรือเทศกาล ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความต้องการซื้อสินค้าปริมาณมากในราคาถูกของผู้บริโภค หรืออาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการสินค้าบางอย่างในบางเทศกาลหรือบางช่วงเวลา 
 ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) เป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะ
ของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic) ที่ได้รับอิทธิพลมากจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม ปัจจัยส่วน
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บุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา และยังได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer 
Decision Process) ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 การตอบสนองของผู ้ซ ื ้อ (Buyer’s Responses) หรือการตัดสินใจซื ้อ ผู ้ซ ื ้อจะมีการ
ตัดสินใจต่างๆ ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกแซนวิซ หรือนมสดเป็น
อาหารเช้า การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น การเลือกยี่ห้อหรือตราของนมสดที่เลือกให้เป็น
อาหารเช้า การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) การเลือก
ปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เป็นต้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค สรุปได้ว่า พฤติกรรม
ผู ้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาในการค้นหา และตัดสินใจเลือกซื ้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดจากการรับรู้และทัศนคติส่วนบุคคลที่
เป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาดังกล่าว โดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค ในร้าน THE CONTAINER LIVE ในสภาวะการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนั้น นักการตลาดหรือผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องศึกษาพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาดังกล่าวของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการ เพื่อกระตุ้นหรือจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของบริโภคให้ได้มากที่สุด 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ส าหรับนักวิจัยทางพฤติกรรมได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจในบริการ เป็น
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใช้
บริการในสถานที่ให้บริการนั้นๆ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันทฤษฎีความต้องของ Maslow (มาสโลว์) เป็นนักวิจัยวิทยา
ชาวอังกฤษ ได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นสมมติฐานอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 
  2. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ ใน
เมื่อความต้องการขั้นต ่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา มาสโลว์ได้แบ่งล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน
ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น ้า ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
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ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทางด้านร่างกายนั้นยังไม่ได้
รับการตอบสนองในด้านนี้เลย โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
ด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง 
  2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) 
หากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการใน
ขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการทางด้ าน
ความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความ
มั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่งคงในหน้าที่การงานและสถานะทางสังคม 
  2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจาก
ที่ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะ
เริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคมเสมอ 
  2.4 ความต้องการที ่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื ่อง
ความสามารถ ความรู้และความส าคัญในตัวเอง รวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่นหรือต้องการที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การ
ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 
  2.5 ความต้องการที ่จะได้ร ับความส าเร็จในชีว ิต (Self-actualization or Self 
Realization) ล าดับขั ้นตอนความต้องการที ่ส ูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที ่จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตามความนึกคิด หรือความคาดหวังใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งใน
ทัศนะของตน 
  กล่าวได้ว่า ทฤษฎีของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อ
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก การ
ตอบสนองตามล าดับขั้นของมาสโลว์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจะประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ 
   (1) หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาด
ตกบกพร่องในชีวิตประจ าวันของคนท่ีได้รับอยู่เสมอ จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่
เป็นตัวจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้จะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่ 
ยอมรับและพอใจกับความขาดแคลนต่างๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
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   (2) หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ 
ล าดับขั้นความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต ่าไปสูง และความต้องการ
ของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อความต้องการของระดับที่ต ่ากว่าได้รับการตอบสนองจนเกิด
ความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกขาด
แคลนของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้ได้ เว้นแต่จะมีอุปสรรคแล้วท าให้เกิดความ
ท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น เช่น เมื่อคนได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็
ต้องการจะได้รับการตอบสนองความต้องการอีกในระดับที่สูงกว่า แต่มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคไม่ได้รับการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่ หรือไม่ส าเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะท าให้คนเราหยุดแสวงหา ท้อถอย และจะ
ยอมรับสภาพ ไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้าความต้องการในระดับต ่ากว่าในแต่ละระดับ
ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ คนก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการ
ระดับสูงสุดคือ การได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization)  
 ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelley ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ 
ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่ม
ความรู้สึกสองแบบนี้ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข เป็น
ความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุข
สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู ้สึกทางบวกเพิ ่มขึ ้นอีก ดังนั ้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ ความรู้สึกทาง
ลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบ
ต่างๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกชอบใจ พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความต้องการของ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติด้าน
บวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความ
ไม่พึงพอใจ ไม่ชอบใจ 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท
มักจะน ามาปรับใช้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจ เดิมส่วน
ประสมทางการตลาดนั้นมีตัวแปรเพียงแค่ 4 ตัวเท่านั้น หรือที่เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) สถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการ
บริการ จึงได้มีการคิดตัวแปรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย บุคคล (People) ลักษณะ
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ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  ซึ่งรวมเรียกได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดแบบ 7Ps (Kotler, 1997, p. 92) 
 ขั ้นตอนในการตัดสินใจซื ้อหรือ Buying Decision Process เป็นล าดับขั ้นตอนของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ โดยผ่านกระบวนการทั้งหมด 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ของธุรกิจที่ให้บริการ ดังนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของ
มนุษย์ หมายถึงสิ่งที่ผู้ขายมองให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ ได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
จากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่สามารถจับต้อง
ได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ในรูปแบบของการบริการหรือ Service Product ซึ่งธุรกิจ
บริการจะต้องสร้างและน าเสนอบริการที่เป็นรูปธรรมให้กับลูกค้า เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
บริการนั้น 
  2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าในรูปแบบของตัวเงิน ลูกค้าจะท าการเปรียบเทียบ
ราคาที่เป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค่า โดยการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) 
ของผลิตภัณฑ์นั ้นๆ ซึ ่งหากผลการเปรียบเทียบพบว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้น ในทางกลับกันหากคุณค่าต ่ากว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น 
ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงคุณค่าที่เป็นตัวก าหนดมูลค่า (Value) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปแบบของเงินตรา และเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวิธีการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ การก าหนดราคาจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) 
ในมุมมองของลูกค้า ต้องพิจารณาและประเมินในมุมมองของลูกค้าว่าการยอมรับในคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงต้องพิจารณาถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอใน
การแข่งขัน และปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 
  3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การเลือกท าเลที่ต้อง (Location) คือส่วนแรก
ของด้านสถานที่ให้บริการของธุรกิจบริการ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
บริการหรือธุรกิจที่ผู้บริโภคจะต้องไปรับบริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นการเลือกท าเลที่ตั้ง
จ าเป็นต้องครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจะต้องค านึงถึงท าเลที่ตั้งของคู่แข่ง
ด้วย ทั้งนี้ระดับความส าคัญของท าเลที่ตั้งจะมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจ
แต่ละประเภท ในการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ ลักษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจ าหน่าย และลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
  4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อ 
สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการ ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้า เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการตลาด สามารถท าได้ 4 แบบ เรียกว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) ดังนี้  
   4.1 การโฆษณา (Advertising) การติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช่บุคคลผ่านสื่อ
ต่างๆ และผู้อุปถัมภ์รายการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ
ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
   4.2 การขายโดยการใช้พนักงาน (Personal Selling) การติดต่อสื ่อสาร
ทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างลูกค้าที่มีน าอาจซื้อและผู้ขาย โดยใช้พนักงานขาย 
   4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เครื่องมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดที่ท าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการโฆษณาและการใช้พนักงานขาย ที่จะช่วยเพิ่มความ
สนใจในการใช้บริการ 
   4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) แผนงานการ
น าเสนออย่างต่อเนื่อง เพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อบริการ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  5. บ ุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึงบ ุคคลที ่ท  าหน้าที่
รับผิดชอบการติดต่อ แสวงหาลูกค้า และการเสนอขาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความความ
ตั้งใจ เกิดทัศนคติ เกิดพฤติกรรม และตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ 
  6 .  ส ร ้ า ง แล ะน  า เ สนอล ั กษณะทา งก ายภ าพ  ( Physical evidence and 
presentation) โดยการพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม หรือ Total quality management: TQM 
เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยการใช้หลักฐานที่สามารถมองเห็นได้ อาทิ ธุรกิจภาพยนตร์
ต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-
value proposition) ตั้งแต่ด้านของความสะอาด ความรวดเร็วในการขายตั๋ว หรือคุณประโยชน์อื่นๆ  
  7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการและงานที่ท า 
ในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับลูกค้า เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ 
 สรุป แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและบริการ (7Ps) มีส่วนประกอบไป
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ 
และกระบวนการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในร้านเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตั้งแต่การเริ่มตัดสินใจเลือกใช้บริการ ตลอดจนการกลับมาใช้บริการซ ้า และการบอกต่อ
ให้บุคคลอื่นๆ มาใช้บริการ จึงนับว่าการพิจารณาปัจจัยทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ร้าน THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 
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5.ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ 
(Questionnaire - Online) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสรุป
ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE ซึ่งท าการ
แจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าที่เคยหรือเพ่ิงเคยมาใช้บริการร้านจ านวน 231 ราย 
 2 เครื ่องมือที ่ใช ้ส  าหรับการวิจ ัย เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจ และปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนที ่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร THE CONTAINER LIVE ของผู ้บริโภคใน
สภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ
แจกแบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลครบจ านวนแล้ว จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติต่อไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้  
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาสร้างแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทเอกชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
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6.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ท างานในต าแหน่ง ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพสมรสแบบสมรส 
โดยมีความเป็นอยู่ในลักษณะ ครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เป็นต้น 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) X̅ S.D. ระดับ
ความเห็น 

อันดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านสถานที ่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านกระบวนการ 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 
7. ด้านบุคคล 

3.2922 
3.2543 
3.2547 
3.2973 
3.2589 
3.3095 

 
3.3063 

.53223 

.53617 

.55643 

.55790 

.51516 

.57764 
 

.54978 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

4 
7 
6 
3 
5 
1 
 
2 

   รวม 3.2819 .51750 ปานกลาง  
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อ

การใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความความพึงพอใจระดับปานกลาง
ทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านกระบวนการ ด้านสถานที่ และด้านราคาเป็น
ด้านที่ต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ร้าน THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที ่ 2 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผู้บริโภคใน

สภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

X̅ S.D. ระดับ
ความเห็น 

อันดับ 

1. ท่านมีความตั้งใจที่จะเข้ารใช้บริการร้าน 
THE CONTAINER LIVE 
2. ท่านมีความตั้งใจที่จะเข้ารใช้บริการร้าน 
THE CONTAINER LIVE ใ น ช ่ ว ง เ ว ล า ที่
เหมาะสม 
3. ท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER 
LIVE อยู่แล้วจึงมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการ
ต่อ 
4. ท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER 
LIVE อยู่แล้วและจะบอกต่อให้ผู้อื่นใช้บริการ
ต่อ 
5. ท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER 
LIVE อยู่แล้วและจะกลับมาใช้บริการต่อ 

3.24 
 

3.32 
 
 

3.28 
 
 

3.29 
 
 

3.25 

.553 
 

.585 
 
 

.570 
 
 

.572 
 
 

.557 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

5 
 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 

   รวม 3.2771 .52729 น้อย  

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความความพึงพอใจระดับปานกลางทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ท่านมีความตั้งใจ
ที่จะเข้าใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาคือท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE อยู่แล้วและจะบอก
ต่อให้ผู้อื่นใช้บริการต่อ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ท่านเคยใช้บริการร้าน THE 
CONTAINER LIVE อยู่แล้วจึงมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการต่อ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE อยู่แล้วและจะกลับมาใช้บริการต่อ อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และสุดท้ายท่านมีความตั้งใจที่จะเข้ารใช้บริการร้าน THE 
CONTAINER LIVE อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามล าดับ 
  



กนกวรรณ เหมะทกัษิณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที่ 3 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1) เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2) อายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหนา่ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

3) ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

4) สถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

5) อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื ่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6) รายได้เฉลี่ยมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภท
จ าหน่ายเครื่องดื ่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

7) ขนาดครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

2) ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ของผู้บริโภค ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ร้าน THE CONTAINER LIVE อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3) ปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคใน
สภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

5) ปัจจ ัยด ้านกระบวนการม ีผลต ่อพฤต ิกรรมการใช ้บร ิการ
ร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคใน
สภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

6) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

7) ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

7.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83.5 และร้อยละ 
16.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีสถานภาพสมรส
แบบสมรสและคู่สมรสอยู่ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.4 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็น
ร้อยละ 62.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีขนาดครอบครัว
แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 50.2  

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
 บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่ง 
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความความพึงพอใจระดับปานกลางทั้งหมด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.31 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน



กนกวรรณ เหมะทกัษิณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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การส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
กระบวนการ ด้านสถานที่ และด้านราคาเป็นด้านที่ต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.25 อยู่ในระดับปาน
กลาง เท่ากัน ในส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสถานที่ และด้านราคาอาจเป็นไปได้จากการที่ร้าน
เพิ่งเปิดได้ในระยะเวลาสั้นๆ (1 ปี) และอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ทางร้านต้องมีการจัด
ระเบียบพ้ืนที่ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของรัฐบาล และปรับราคาอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากมี
ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

สรุปการวิเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่าย
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความความพึงพอใจระดับปานกลางทั้งหมด 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ท่านมีความตั้งใจที่จะเข้าใช้บริการร้าน THE CONTAINER 
LIVE ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาคือท่านเคยใช้
บริการร้าน THE CONTAINER LIVE อยู่แล้วและจะบอกต่อให้ผู้อ่ืนใช้บริการต่อ อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ท่านเคยใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE อยู่แล้วจึงมีความพึงพอใจที่จะ
ใช้บริการต่อ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ท่านเคยใช้บริการร้ าน THE CONTAINER 
LIVE อยู่แล้วและจะกลับมาใช้บริการต่อ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และสุดท้าย
ท่านมีความตั้งใจที่จะเข้าใช้บริการร้าน THE CONTAINER LIVE อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 ตามล าดับ โดยที่ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้บริการร้ านอาหารประเภทจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ในระดับปาน
กลางทั้งหมด ทั้งในภาพรวม และในรายข้อย่อย อาจแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าร้าน THE CONTAINER 
LIVE ยังคงชอบหรืออยากท่ีจะมาใช้บริการร้าน และแนะน าร้านให้กับบุคคลอื่นๆ อีกต่อไป 

สรุปการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากผลการวิเคราะห์สมมติฐานจะเห็นว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ และขนาด
ครอบครัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เพศ อาชีพ และขนาดครอบครัว ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ของผู ้บร ิโภคใน
สภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ อายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 แตกต่างกัน จากการสรุปผลข้างต้น อาจวิเคราะห์ได้ว่า ร้าน THE CONTAINER 
LIVE เป็นร้านที่มีลูกค้าหลากหลายในด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน ส่วนผลการวิเคราะห์สมมติฐานของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับพฤติกรรมระดับปานกลางทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่วนด้านสถานที่ และด้านราคาเป็นด้านที่ต ่าที่สุด 
โดยทุกๆด้านที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในสภาวะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แตกต่างกันในทุกด้าน จาก
การสรุปผลข้างต้นอาจแสดงให้เห็นว่า ร้าน THE CONTAINER LIVE ควรมีการปรับปรุงจัดการด้าน
สถานที่ และด้านราคา เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน 
 

8.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ร้าน THE CONTAINER LIVE อาจเปิดให้บริการโดยมีแนวทางในการจัดรูปแบบร้ าน 
เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม บรรยากาศ ตลอดจนรวมไปถึงเพลงที่เปิด หรือวงดนตรีที่เล่น ให้สอดคล้อง
กับข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที ่มีอยู ่ เพื ่อเป็นการยึดฐานลูกค้าเดิมไว้ และเป็นเหมือน 
Gimmick ของร้าน เพ่ือสร้างความแตกต่างกับร้านคู่แข่งอ่ืนๆ 
 2. หากร้าน THE CONTAINER LIVE อยากให้เกิดการขยายกลุ ่มลูกค้ามากขึ ้น อาจต้อง
ปรับปรุงในภาพรวมเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายฐานลูกค้าให้
มากขึ้น โดยใช้ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นพื้นฐานใน
การปรับปรุงร้านในการต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. อาจมีการศึกษาวิจัยถึงภาพรวมของร้านอื ่นๆในบริเวณพื ้นที ่ใกล้เคียงเพื ่อน ามา
เปรียบเทียบกันและน าผลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับร้าน THE CONTAINER LIVE เพื่อดึงดูดความ
สนใจจากลูกค้าร้านอื่นๆ 

2. อาจปรับการวิจัยให้มีปัจจัยเสริมอื ่นๆ เพื ่อเพิ ่มความหนักแน่นของข้อมูลที่ จะน าไป
ปรับปรุงร้าน เช่น ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม เป็นต้น 
  



กนกวรรณ เหมะทกัษิณ 
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่มผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน 
กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ 

 
 
 
 
 

กมลชนก พุทธจันดำ* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
จองคิวผ่านสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลผ่านการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุคูณ และค่าไคสแควร์   
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท 2) 

ผลการประเมินสิ่งกระตุ้นภายนอกพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสิ่งกระตุ้นทางการตลาด  3) ผลการ
ประเมินลักษณะผู้ใช้ พบว่า มีการใช้งานแอพพลิเคชั่น QueQ ผ่านสมาร์ทโฟน ของตัวเอง และดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั ่นมาใช้งานด้วยตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจองคิวร้านอาหาร 4) ผลการ

วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจใช้ พบว่า โดยรวมมีกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.10) 5) 
ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า ทั้งรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ 6) ผล
การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =4.33) รองลงมาคือ ด้านความใช้งานง่าย (x = 4.25) และด้านทัศนคติในการใช้ 

(x = 4.12) ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : แอพพลิเคชั่น QueQ, พฤติกรรมผู้บริโภค, กำรยอมรับเทคโนโลยี 
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The Consumer Behavior Affecting the Queuing Technology Acceptance 
Through Smart Phone : A Case Study of QueQ Application 

 
 
 
 

 
Montano Puttajanda*  

 
ABSTRACT 

  This research aimed to study consumer behavior affecting the queuing 
technology acceptance through smart phone: a case study of QueQ application by 
applying quantitative, survey research method. The data collection was carried out 
from 400 samples by using online questionnaires on google form. The statistics of this 
analysis included Frequency, Percentage, Average, Standard Deviations, Chi-Square 
Test, and Multiple Regression analysis at .05 significance level.  
 The results of this study showed that 1) the most samples were female, aged 
26 - 30  years, graduated bachelor degree, employee, and average monthly income of 
15,001-30,000 Baht. 2) The study also revealed the assessment of external stimulus 

were at the high level (x = 4 . 1 8 ) , each aspect the highest mean was the aspect of 
other stimulus, follow by the marketing stimulus respectively. 3 )  The assessment of 
customers characteristics found that the most samples used QueQ application and 
download application for reservation for restaurants. 4 )  the decision-making of 
customer, as a whole was at high level. 5 )  The customer response analysis results 
found that was overall and in each Individual aspect at a high level, and 6) the queuing 

technology acceptance was overall  at a high level (x = 4.24), in each individual aspect  

_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 
148 Serithai Road., Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 
Email: kamonchanok_24376@hotmail.com  
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at a high level, ranking in the order of mean from high to low as follows: perceived 

usefulness (x =4.33), perceived ease of use (x = 4.25), and attitudes toward usability 

(x = 4.12), respectively. 

Keywords: QueQ Application, The Consumer Behavior, Technology Acceptance 
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1.บทน า 

 QueQ เป็นบริษัทประเภทสตาร์ทอัพ ซึ่งความตั้งใจแรก คือ แก้ปัญหาเรื่องการรอคิวฝั่ง
ผ ู ้ร ับบริการ ท าให้การเข ้าแถว การรอหายไป เป้าหมายแรกจึงเป็นร้านอาหารชื ่อด ังใน
ห้างสรรพสินค้า แล้วภายหลังจึงขยายสู่ธนาคาร โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อลดการรอคอย 
ความแออัด และจัดการระบบภายใน รวมถึงสามารถเช็คสถานะจ้านวนผู้จองคิวก่อนหน้า และแจ้ง
เตือนผู้ใช้งานเมื่อใกล้ถึงคิว เพ่ือเพ่ิมความ สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ท าให้ลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการ
ไม่ต้องใช้เวลารอนานเกินไป ไม่ต้องยืนรออยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อรอการเรียกคิวของพนักงาน ที่อาจท า
ให้ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยผู้เข้ารับบริการนั้นสามารถใช้เวลาดังกล่าวไปท าธุระต่างๆ 
ได้โดยไม่ต้องเสียโอกาสในการเข้ารับบริการ แอพพลิเคชั่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้สโลแกนที่ว่า ระบบ
คิวที่ดีต้องสามารถจองคิวได้โดยไม่ต้องมาจองคิวด้วยตนเอง และไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอคิวเป็น
เวลานาน ที่ตอบโจทย์คนในปัจจุบันที่มีสมาร์ทโฟนหันมาใช้ตัวช่วยอย่างแอพพลิเคชั่นจองคิวกันมาก
ขึ้น เนื่องจองสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ในมือของตนเอง เพื่อสร้างความ
สะดวกสบาย และสามารถน าเวลาที่ต้องรอคอยคิวไปท าธุระอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่า
จะเลยคิวของตนเองหรือไม่ เพราะแอพพลิเคชั่น QueQ สามารถแจ้งเตือนผู ้ใช้เมื ่อใกล้ถึงคิวให้
สามารถกลับมาให้ทันคิวของตนเอง 

แต่กระนั้นบททดสอบการท าธุรกิจก็ยังมีอยู่เสมอ การระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งถือเป็นตัวเร่ง
เทคโนโลยีจากเดิมที่คนมองว่าเข้าถึงยาก แต่ขณะนี้กลับถูกผลักดันมาใช้เพื่อความอยู่รอดในหลาย
ภาคส่วน มีสตาร์ทอัพหลายกลุ่มที่ตอบโจทย์สถานการณ์ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาแพทย์ทางไกล 
เช็กจุดเสี่ยง หรือแม้กระทั้งการจัดระบบรอคิวอย่าง แอพพลิเคชั่น QueQ ที่เข้ามาช่วยจัดระบบการ
รอคอยการตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีน ลดความแออัด ลดการติดเชื้อระหว่างรอ ไม่ต้องรอข้ามคืน ช่วย
ลดอัตราเสี่ยง และการแพร่เชื้อ การบริการของ QueQ ยังตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ เพราะโควิด 19 ท า
ให้ผู้คนต้องอยู่ห่างกัน สถานที่ต่างๆ ต้องลดความแออัดของผู้คนที่มาใช้บริการ การจัดการเวลาให้กับ
ลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต้องไปรอคิวจึงเป็นโซลูชั่นที่จ าเป็น รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นสามารถจัดระเบียบการ
เข้าคิวและเข้าใช้สถานที่ต่าง ๆ ให้ไม่แออัด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื ้อโควิด 19 และสามารถช่วยรักษาระยะห่างทางสังคมได้  จะเห็นได้ว่านับวัน
เทคโนโลยียิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น จนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตและธุรกิจ
การให้บริการจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญมากทีเดียว และจากความ
นิยมในการใช้ชีวิตที่เริ่มมีความใกล้ชิดและผูกพันกับเทคโนโลยีที่มากขึ้น จึงส่งผลให้โลกเทคโนโลยีได้
เริ ่มมีการสร้างแนวทางในการด าเนินธุรกรรมเป็นของตนเอง การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน เพ่ือให้ ใช้งานได้ตรงจุดประสงค์
ที่ต้องการ ซึ่งพฤติกรรมการยอมรับนี้มีผลต่อการตั้งใจที่จะใช้งานจริงของผู้บริโภคท้ังสิ้น 
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จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ และประชาชนในวิถีชีวิตใหม่แบบ New normal มากยิ่งขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
 3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
 

3.กรอบแนวคิด 
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4.ขอบเขตการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของงานวิจัยไว้ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) และการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกเฉพาะผู้ใช้ที่เคยจองคิวผ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ ผ่านการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form และเนื่องจากเป็น
ประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังนั้นจึงจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคอแครน (W.G.Cochran) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  ที่ประชากรจ านวน 400 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาการท าวิจัยและรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจอง
คิวผ่านสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ โดยมีตัวแปรอิสระ คือ 1.สิ่งกระตุ้นภายนอก 
ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ 2.ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ได้แก่ ลักษณะของผู้
ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ 3.การตอบสนองของผู้ซื้อ ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตรา การ
เลือกผู ้ขาย การเลือกเวลาซื ้อ และการเลือกปริมาณการซื ้อ ส่วนตัวแปรตาม คือ การยอมรับ
เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความใช้งานง่าย และทัศนคติในการใช้ 

 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
 2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
 3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์ก ับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ  
   4. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ และน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาองค์การได้ในอนาคต 
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6.วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ที่เคยจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ผู้วิจัยจะใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะมี
ค าถามเพื่อคัดเลือก (Screening Question) เฉพาะผู้ใช้ที่เคยจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ผ่าน
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ Google Form เนื่องจากเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
ดังนั้นจึงจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคอแครน (W.G.Cochran) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  ที่ประชากรจ านวน 400 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Questionnaire) 
บนแพรตฟอร์ม Google Form โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  แบบสอบถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ข้อ 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 3  แบบประเมินสิ่งกระตุ้นภายนอก จ านวน 7 ข้อ 
  ส่วนที่ 4  แบบประเมินลักษณะผู้ใช้แอพพลิเคชั่น QueQ จ านวน 3 ข้อ 
  ส่วนที่ 5  แบบประเมินกระบวนการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น QueQ จ านวน 11 ข้อ 
  ส่วนที่ 6  แบบประเมินการตอบสนอง จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 7  แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น จ านวน 7 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยในแบบสอบถามมีค าถามเพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้ใช้ที่เคย
จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ จ านวน 400 คน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามแล้วมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าเสนอเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 3 การประเมินสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส ่วนท ี ่  4 การประเม ินล ักษณะผ ู ้ ใช้ แอพพล ิเคช ั ่น QueQ โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 5 การประเมินกระบวนการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น QueQ โดยการหาค่าคะแนน
เฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 ส่วนที ่ 6 การประเมินการตอบสนอง โดยการหาค่าคะแนนเฉลี ่ย (mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 7 การยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ โดยการหาค่าคะแนน
เฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 8 ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น สิ่ง
กระตุ้นภายนอก ความรู้สึกนึกคิด และการตอบสนองที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งาน
แอพพลิเคชั ่น QueQ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะผู้ใช้แอพพลิเคชั่นมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่น QueQ โดยการหาค่า
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 

7.สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีอายุ
อยู่ในช่วง 26-30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  

 2. ผลการประเมินสิ ่งกระตุ ้นภายนอก พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (x= 4.18) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x= 4.131) 

รองลงมาคือสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (x= 4.07) รายละเอียดแต่ละด้านเป็นดังนี้ 
  2.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาดทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า แอพพลิเคชั่น QueQ ออกแบบผลิตภัณฑ์สวยงาม มีเอกลักษณ์ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (x= 4.14) รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่น QueQ มีการส่งเสริม

ทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ (x= 4.04) และ แอพพลิเคชั่น QueQ มีการให้บริการอย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุม (x= 3.83) ตามล าดับ 
  2.2) สิ่งกระตุ้นอื่น ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยพบว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องใช้แอพพลิเคชั่น QueQ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (x= 4.34) รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้

เลือกใช้แอพพลิเคชั่น QueQx (= 4.33) ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ท าให้เลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

QueQ (x= 4.28) และ นโยบายภาครัฐ ท าให้ต้องใช้แอพพลิเคชั่น QueQ (x= 4.28) ตามล าดับ 
  3. ผลการประเมินล ักษณะผู ้ ใช้แอพพลิเคช ั ่น QueQ พบว ่าส ่วนใหญ่มีการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น QueQ ผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองจ านวน 387 คนคิดเป็นร้อยละ 96.8 ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้
แอพพลิเคชั่น QueQ ผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเอง มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่ดาวน์
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โหลดแอพพลิเคชั่น QueQ มาใช้งานด้วยตัวเอง จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 ส่วนผู้ที่ไม่ได้
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น QueQ ด้วยตัวเองจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  และส่วนใหญ่จองคิว
ร้านอาหาร เป็นจ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ จองคิวสั่งอาหาร/เดลิเวอรี่ เป็น
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
 4. ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น QueQ พบว่า โดยรวมมีกระบวนการ

ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (x= 4.10) เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อยสามล าดับ พบว่า ต้องการความรวดเร็วในการจองคิว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 

(x= 4.49) รองลงมาคือ  ติดตามข้อมูลการให้บริการของแอพพลิเคชั ่น QueQ จากสื ่อต่าง ๆ         

(x= 4.33) และ ความคุ ้มค่าในการใช้แอพพลิเคชั ่น QueQ   (x= 4.23) ตามล าดับ ส่วนข้อที ่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ต้องการความสะดวกสบายในการจองคิวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x= 3.75) 

5. ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภค พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.21) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามล าดับ
พบว่า ใช้แอพพลิเคชั่น QueQ เพื่อลดความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(x= 4.22) รองลงมาคือ ท่านใช้บริการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั ่น QueQ ทุกครั ้งเมื ่อมีโอกาส          

(x= 4.19) และการใช้บริการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน (x= 
4.12) ตามล าดับ 

6. ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ พบว่า การ

ยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู้

ถึงประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 4.33) รองลงมาคือด้านความใช้งานง่าย (x = 4.25) และด้าน

ทัศนคติในการใช้ (x = 4.12) ตามล าดับรายละเอียดแต่ละด้านเป็นดังนี้  

  6.1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์พบว่าโดยรวมอยู่ระดับมาก (x =4.33) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า แอพพลิเคชั่น QueQ ช่วยให้ท่านสามารถมีเวลาในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

มากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =4.31) รองลงมาคือแอพพลิเคชั่น QueQ ช่วยให้ท่านเกิดความสะดวกสบาย

มากขึ้น (x =4.23) และแอพพลิเคชั่น QueQ เป็นประโยชน์ส าหรับท่านในการจองคิว (x = 4.19) 
ตามล าดับ 

  6.2) ด้านความใช้งานง่าย พบว่าโดยรวมอยู่ระดับมาก (x =4.25) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า แอพพลิเคชั่น QueQ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =4.24) รองลงมา

คือท่านสามารถเข้าใจการใช้งาน แอพพลิเคชั่น QueQ ได้เป็นอย่างดี (x =4.03) ตามล าดับ 

  6.3) ด้านทัศนคติในการใช้ พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก (x =4.12) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ท่านยินดีที่จะมีแอพพลิเคชั่น QueQ ไว้ในสมาร์ทโฟนของท่านต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   

(x =4.04) รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่น QueQ มีบริการที่ดีกว่าที่ท่านคิดไว้ (x =3.99) ตามล าดับ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย Accept Reject 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ✓  

2. สิ่งกระตุ้นอื่น ๆมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

 ✓ 

3. ลักษณะของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ✓  

4. กระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ✓  

5.การเลือกผลิตภัณฑ ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

 ✓ 

6.การเลือกตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

 ✓ 

7.การเลือกผู้ขาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ 
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

 ✓ 

8.การเลือกเวลาที่ซื้อมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ✓  

9. การเลือกปริมาณท่ีซื้อมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

 ✓ 

 
 1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาดส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น 

QueQ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2) สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ

 3) ลักษณะของผู ้ซ ื ้อไม ่ม ีความสัมพันธ ์ก ับการยอมร ับเทคโนโลยีการจองคิวผ ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ 

 4) กระบวนการตัดสินใจส่งผลต่อกับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น 
QueQ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 5) การเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  
 



กมลชนก พุทธจันดา 
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 6) การเลือกตราสินค้าไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  
 7) การเลือกผู้ขายไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  
 8) การเลือกเวลาซื้อส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 9) การเลือกปริมาณการซื้อไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  

 
8.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน
สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาดส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ่งกระตุ้นทางการตลาดส่งผลต่อกับการยอมรับเทคโนโลยี
การจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สิ่ง
กระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอก ที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้น มีความ
เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ 
เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา สิ่งกระตุ้นด้านราคา เช่น การก าหนดเงื่อนไขการ
ช าระเงิน หรือการเสนอส่วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น มี
การจัดผลิตภัณฑ์ให้มีจ าหน่ายอย่างทั่วถึง และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก
แจก แถม การโฆษณาที่สม ่าเสมอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักการตลาดสามารถเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้ว
ย่อมจะเป็นเครื่องมือที่สามารถจะกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการได้ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการ
ซื้อในที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2560) ซึ่งในการศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าแอพพลิเคชั่น QueQ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีการส่งเสริมทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ และมีการให้บริการอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ยงยุทธ ทองชัย (2559) ที่ได้ศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หรือสิ่งกระตุ้นทางการตลาดส่งต่อการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษา 
การจองคิวร้านอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lin, 
Wang and Hwag (2010) ที่ได้กล่าวว่า การเกิดการยอมรับการใช้งานนั้น ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน หากต้องการการยอมรับเพ่ิมขึ้นนั้น
ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะดวก ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดต้นทุนและเวลาใน  การใช้
งานตลอดจนมีโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดต่อการใช้งาน  
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2. สิ่งกระตุ้นอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
จากการศึกษาพบว่าสิ่งกระตุ ้นอื ่น ๆ ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน

แอพพลิเคชั่น QueQ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการยอมรับเทคโนโลยีนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด ส่วนสิ่งกระตุ้นอ่ืนยังไม่ส่งผลกระทบกับการยอมรับเทคโนโลยีผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ได้เข้าไปใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้อาจจะเป็นเพราะระบบการใช้งานหรือด้านอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้สิ่งกระตุ้น
อ่ืนไม่ส่งผลต่อการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  

3. ลักษณะของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิว

ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการยอมรับเทคโนโลยีนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ จะส่งผลต่อพฤติกรรมตลอดจนการยอมรับเทคโนโลยี 
ดังนั้นถึงแม้ว่าจะดาวน์โหลดหรือใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยตนเองหรือไม่ ไม่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ อีกทั้งหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป และสามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงท า
ให้ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

4. กระบวนการตัดสินใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน

แอพพลิเคชั่น QueQ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่ต้องการ
ความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการจองคิว  สามารถติดตามข้อมูลการให้บริการของ
แอพพลิเคชั่น QueQ จากบุคคลอื่น และสื่อต่าง ๆ อีกทั้งเห็นความคุ้มค่าในการใช้แอพพลิเคชั่น 
QueQ แอพพลิเคชั่น QueQ มีความปลอดภัย อิทธิพลทางสังคม เช่น การโฆษณา และคนรอบตัว 
ย่อมส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุธาสินี ตุลานนท์ (2563) ได้ศึกษาวิจัย การ
ตัดสินใจซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี 

5. การตอบสนองของผู้ซื้อพบว่าด้านการเลือกเวลาซื้อส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจอง
คิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ส่วนด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย และ
การเลือกปริมาณในการซื้อไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  

จากการศึกษาพบว่า การตอบสนองของผู้ซื ้อด้านการเลือกเวลาในการซื้อส่งผลต่อ การ
ยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคต้องการความสะดวก ไม่ต้องรอล าดับในการซื้อ เมื่อไปถึงสามารถ
ซื้อได้เลย ดังที่ เสรี วงษ์มณฑา (2546) ได้กล่าวว่าการตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในเรื่องการเลือกเวลาในการซื้อ จึงท าให้การตอบสนองของผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
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ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย และการเลือกปริมาณในการซื้อ ไม่ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ได้มีการตัดสินใจไว้ก่อน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ผู้ขายหรือปริมาณใน
การซื้อนั้นสามารถเลือกได้โดยสะดวก จึงท าให้ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ ซึ่งเก่ียวข้องกับเวลาในการซื้อมากกว่า 

 
9.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  
 1) ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องควรพัฒนาแอพพลิเคชั ่น QueQ มีการให้บริการอย่างทั ่วถึงและ

ครอบคลุม 
 2) ภาครัฐควรจัดท านโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนกระตุ ้นให้มีการใช้

แอพพลิเคชั่น QueQ 
 3) ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น QueQ ให้เป็นที่รู ้จัก และปลอดภัยเพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจในการใช้งาน 
 4) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่น QueQ ใน
การจองคิว เพ่ือให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 
  5) สิ ่งกระตุ ้นทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและมีการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเนื่องจากจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานมากขึ้น 
 6) กระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ ่าน
แอพพลิเคชั่น QueQ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาระบบเพื่อให้มีเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด 
ปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อใช้เทคโนโลยี  
 
 
  



พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านสมาร์ทโฟนกรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น QueQ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

32 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจอง
คิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ   
    2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น 
QueQ กับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ  
    3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจอง
คิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 
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การปรับกลยุทธ์ ด้านงานบริหาร Operating Cost ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19  

ของ ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด 

 
 
 
 
 

 
กรกมลวรรณ  สระบัว* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษารูปแบบ การปรับกลยุทธ์ ด้านงานบริหาร 
Operating Cost ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ 
COVID-19 ของ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมนาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall) 
โดยเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติ (Action research) ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จ านวน
ปริมาณประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ (Foot Traffic หน่วยเป็นคน)  และการตั้ง
งบประมาณจัดจ้าง Outsourcing Security เพื่อให้เพียงพอ และเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ(Shopper) จาก  บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่และฝ่าย
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตลมอลล์)โดยให้ ค านิยาม  ที่ใช้ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ “ผู้
เช่า” (Tenant) เปิดร้านค้าขายสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้าฯ ส่วน“ผู้มาใช้บริการ” ซื้อบริการ 
ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกับทาง Tenant ภายในศูนย์การค้าฯ (Shopper) ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Foot Traffic ที่เป็นรายวัน (Per day) รายเดือน 
(Per Month) และรายปี ( Per Year) ส าหรับประเภทกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า 
(Target Market) 
 ผลการศึกษา พบว่า เมื ่อน าข้อมูลจ านวนปริมาณประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ภายใน
ศูนย์การค้าฯ (Foot Traffic) ที่องค์กรได้ใช้ระบบนับคน คือ กล้อง CCTV ที่ติดตามประตูทางเข้าของ
ศูนย์การค้าฯ จ านวน 21 ประตู 6 ชั้น ซึ่งระบบสามารถสรุปข้อมูลในแต่ละปี แต่ละช่วงเวลา ถึง 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: kornkamonwa.sra@stu.nida.ac.th 
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ปริมาณ Foot Traffic ของ  Shopper ที่เข้ามาใช้บริการบริเวณประตูทางเข้าแต่ละต าแหน่ง มีจ านวน
เท่าใดบ้าง ซึ่งก็จะมีส่วมสัมพันธ์กันกับ จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) ของการจ้าง
งานบริษัทฯอ่ืนๆ(Outsource) ที่องค์กรต้องลงทนุ  ( Investment ) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ 
ข้อมูลของปี พ.ศ.2562(2019) ซึ่งเป็นปีที่ไม่มีสภาวะวิกฤติ COVID-19 เกิดขึ้น ให้เป็นปีฐานที่ไว้ใช้ใน
การเปรียบเทียบทั้งข้อมูล Foot Traffic และ ข้อมูล การตั้งงบประมาณของ Operating Cost เพ่ือ
น ามาจัดกระบวนการจัดการบริหารงาน ส าหรับ Outsource Security (พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย :รปภ.)  ที่คอยให้บริการ ทางด้านตรวจตราความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพสินย์ ช่วย
บริการยกของขึ้นรถ Shopper ตามประตูทางเข้า และตามลานจอดรถ( Parking) ที่เปิดให้บริการ 
ต่างๆ และยังส่งผลถึงการจัดการภาพรวมของการเปิด-ปิดลานจอดรถ โดยทางศูนย์การค้าฯจะได้จัด 
รปภ.ลงประจ าจุดเพื ่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม และยังสามารถต่อยอด
ทางอ้อมได้ไปถึง การลดพลังงาน (ต้นทุนหลักของธุรกิจศูนย์การค้าฯ ประมาณ 50% ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด) ทางด้านไฟฟ้า ลานจอดท่ีปิด ที่ไม่ได้เปิดใช้งานก็ยังไม่ต้องเปิดไฟ   
 สรุปภาพรวม   หลังจากเกิดวิกฤต COVID-19 ส่งผลท าให้มี Shopper เข้ามาใช้บริการ
ภายในศูนย์การค้าฯ น้อยลง ถ้าเทียบปี พ.ศ.2562(2019) ซึ่งเป็นปีที่ไม่มีสภาวะวิกฤติ COVID-19 
เกิดข้ึน นั้นปัจจุบัน จาก Secondary Data ของ Foot Traffic นั้น Shopper กลับมาใช้บริการภายใน
ศูนย์การค้าฯ เพียง 70%  ถ้าเทียบกับปี พ.ศ. 2562(2019) ที่เป็นปีฐาน และช่วงวันที่มีปริมาณใช้
บริการมากที่สุด คือ วันหยุดเสาร์และอาทิตย์น ามาเฉลี่ย (Weekend) ท าให้องค์กรสามารถ ปรับกล
ยุทธ์ การบริหารงานให้ลดต้นทุนสายงานปฏิบัติการ (Operation) ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วง
สภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ตามวันและจัด รปภ.ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้องค์กรระดับฝ่ายบริหาร
สามารถจัดท างบประมาณใหม่กับทาง Outsource ในปี พ.ศ.2565(2022) โดยมีการวางแผน
งบประมาณ Outsource Security จากปี พ.ศ.2562(2019) ซึ่งเป็นปีฐานนั้น มีการจัดตั้งงบประมาณ
ไว้ที่  14.4 ล้านบาทต่อปี และพอหลังจากที่ฝ่ายบริหาร น า Secondary Data ของ Foot Traffic มา
วิเคราะห์ นั้นมาในปี พ.ศ. 2565(2022) ส่งผลให้ ฝ่ายบริหารขององค์กร สามารถจัดตั้งงบประมาณให้
ลดลงไป18% คงเหลือไว้ที่ 11.7 ล้านบาท จากการปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน ในด้านการลดต้นทุน
สายงาน Operation ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 และสภาวะวิกฤตใน
อนาคต ที่จะเกิดขึ้น ของ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ ซึ่งส่งผลถึงการท างานของ
ฝ่ายบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถท าให้ ศูนย์การค้า 
เดอะ พรอมานาดไลฟ์สไตล์มอลล์ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 และ
สภาวะวิกฤติอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ : Tenant, Shopper, Outsource, Foot Traffic, Operating Cost, Investment, 
Operation, Parking, Per day, Per Month, Per Year, Weekend 



การปรับกลยุทธ์ ดา้นงานบริหาร Operating Cost ส่วนพนกังานรักษาความปลอดภัย ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในชว่งสภาวะวกิฤติ 
COVID-19 ของ ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบันการบริหารการจัดการทางธุรกิจศูนย์การค้าฯ (Retail Business)นั้นเป็นเรื่องยาก
และท้าทายมาก เพราะในประเทศไทย มีทั้งคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ในตลาด เพื่อให้ต่อสู้กับการแข่งขนัที่
สูงและ ความท้าทาย ทางด้านงานบริการ ปัจจัยส าคัญของการจัดการองค์กรภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ 
(Retail Business) นั้น ด้านการบริหารงาน ด้านการลดต้นทุนต่างๆ นั้น ด้านสายงาน Operation 
ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ก็มี ได้แก่ ทรัพยากร มนุษย์ เครื่องจักร และต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้อ านวย
ความสะดวกสบายในการเปิดด าเนินการให้บริการของศูนย์การค้าฯ  ดังนั้น ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานคือการที ่องค์กรภาคธุรกิจศูนยากรค้าฯ (Retail Business) สามารถที่จะท างานบรรลุ
เป้าหมายต่างๆทีต่ั้งไว้ซึ่งการที่จะบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จนั้น  ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์ใน
หลายๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 และเตรียมพร้อม
รับมือกับสภาวะวิกฤติในอนาคตแบบเป็นวัฎจักร ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างละเอียดรอบคอบ
และระมัดระวัง  

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด (Company Profile) ลักษณะธุรกิจ : พัฒนา
อาคารศูนย์การค้าฯ เพื่อให้เช่าพื้นที่ ให้บริการสาธารณูปโภคส่วนกลางภายใน  และภายนอกอาคาร
ศูนย์การค้า บริหารศูนย์อาหาร บริหารสวนสนุก และรับจ้างบริหารศูนย์การค้า มีเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจ พัฒนาที่ดิน เพื่อธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ภายในศูนย์การค้าฯ  
มีการจัดการกระบวนการท างาน ชัดเจน โดยจัดหาและจัดท าข้อมูลงานบริการเพื่อน ามาประมวลผล 
ให้เข้าใจถึงความต้องการของ Tenant และ Shopper และสร้างความแตกต่าง (คิดล่วงหน้า มุ่งสู่
ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าส าหรับ Tenant และ Shopper ) ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key 
Success Factor)ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือ ความมุ่งหวัง ที่จะสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่
ลูกค้า ในการเป็น One Stop Shopping ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของ Tenant และ 
Shopper  ซึ่งหาก Tenant และ Shopper พึงพอใจในสินค้าและบริการที่ทางศูนย์การค้าฯ มีให้ สิ่ง
ที่ตามมาคือ รายได้ตามที่คาดหวัง และการเติบโดที่ยั่งยืนและม่ันคง 

เมื่อด าเนินธุรกิจทั้ง 3 ศูนย์การค้า พื้นที่เริ่มเต็มมากกว่า 98% รายได้เติบโตมากกว่า 4,000
ล้านบาทต่อปีเจ้าของธุรกิจมีนโยบายขยายศูนย์การค้า จึงหาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพื่อขยายศูนย์ฯ แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องที่ดิน จึงมีนโยบายขยายไปต่างจังหวัดซึ่งมีที่ดินอยู่
แล้ว คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพัทยา และ กรุงเทพมหานคร เขตพระราม3 โดยมีลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจ (Characteristics of Business) ปัจจุบันบริหารศูนย์การค้าอยู่  7  ศูนย์การค้า ประกอบ
ไปด้วย ศูนย์การค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์ ,ศูนย์การค้า ไลฟ์เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 อโศก , 
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์, ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช , ศูนย์การค้า 
เทอร์มินอล 21 พัทยา,ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พระราม 3 (ระหว่างก่อสร้าง ก าหนดการเปิด ไตร
มาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2565) ภายใต้ เครื่องหมายการค้า (Trademark)ของแต่ละศูนย์การค้าฯ 
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โดยในเดือน พฤษภาคม ปี 2555 ได้เปิดให้บริการ Life Style Mall  ชื ่อโครงการ The 

Promenade Life Style Mall  “ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์” เป็นอาคาร 2  ชั้น 
บนพื้นที่ขนาด 18 ไร่ พ้ืนที่ 18,000  ตารางเมตร พ้ืนที่เช่า 11,500 ตารางเมตร พ้ืนที่จอดรถ 950 คัน  
และในปี 2556-7 ได้มีการก่อสร้าง The Promenade เพ่ิม 4 ไร่ 32,683 ตารางเมตร 3 ชั้น เพ่ิมพ้ืนที่
ที ่จอดรถ 1,000 คัน ประกอบด้วย Fitness Firsrt 3,000 ตารางเมตร  โรงภาพยนตร์ 8 โรง และ
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาดไลฟ์สไตล์มอลล์ (The Promenade Life Style Mall ) นี้ ก็เป็นอีกบท
พิสูจน์ ของความส าเร็จที่ผ่านมา โดย ผู้ประกอบการร้านค้า “ผู้เช่า” Tenant และ “ผู้ใช้บริการ” 
Shopper สามารถมั่นใจในศักยภาพการบริหารอย่างมืออาชีพด้วยทีมบริหารจาก บริษัท สยามรีเทล 
ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ( Siam Retail Development Co., Ltd.) กับประสบการณ์ กว่า 30 ปี ใน
การบริหารศูนย์การค้าชั้นน าข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 

2.วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา การปฏิบัตงาน ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลง ของส่วนงานอาคารและสถานที่ ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงสถิติที่มีอยู่ในองค์กร น ามาวิเคราะห์ใช้อย่างละเอียด ซึ่งน ามาสู่การ

ปรับกลยุทธ์ การบริหารงานด้านการลดต้นทุนสายงาน Operation ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ 
ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19  และเพ่ือลองรับวิกฤติในอนาคต 

3.ค าถามการวิจัย 
ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ สามารถบริหารจัดการ งบประมาณ
ด้านใดได้บ้าง :ที่ท าให้ธุรกิจเปิดด าเนินการต่อไปได ้
 

4. รูปแบบการศึกษาและกรอบแนวความคิดการศึกษา 
วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการโดยแนวคิด SWOT Analysis ของ Harvard Business 

School ตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ก. วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ในด้านต่างๆ เพ่ือ

ประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) ของกิจการ โดยใช้ 
➢ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ PEST Analysis 
P = Political Component (การเมือง) 
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• จากมาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยว ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการ “เราเที่ยว
ด้วยกัน” โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารในร้านค้าของ
ศูนย์การการค้า 

• มาตราการควบคุมโรค COVID-19 จากทางรัฐบาล ในการให้เปิดกิจการเป็น Phase ตาม
ประเภทธุรกิจ จึงท าให้จ านวนผู้เข้าใช้ศูนย์การค้าฯน้อยลง 

                               

                            
E = Economic Component (เศรษฐกิจ) 

• จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจหลายภาคส่วนต้องปิดตัวลง ท าให้ประชาชนตก
งาน ไม่มีงานท า และไม่มีปัจจัยมาจับจ่ายใช้สอย ท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลง ส่งผลให้มี Shopper เข้ามาใช้บริการใน ศูนย์การค้าฯ ลดน้อยลง  

• กลุ่ม Shopper เป็นชาวไทย กลับมาใช้บริการ ในศูนย์การค้าฯ จากแนวโน้มของเศรษฐกิจ
เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น จากกลุ่ม Shopper ที่เป็นคนในประเทศมากกว่าต่างประเทศ  

S = Sociocultural Component (สังคมและวัฒนธรรม) 

• จากสถานการณ์ Covid19 ท าให้ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต โดยไม่ออกมาในที่
สาธารณะบ่อยเหมือนก่อน 
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• สถานประกอบการตั้งท าเลอยู่ใจกลางหมู่บ้านที่มีรายได้สูงและติดการเส้นทางด่วนกาญจนา
ภิเษก 

• มีการให้บริการจากรถไฟฟ้า BTS Mono Rail ส่วนขยายที่ก าลังก่อสร้างและเปิดให้บริการ
กลางปี 2564 

• ทางศูนย์การค้าฯ มีการจัดเตรียมห้องละมาดเพ่ือกลุ่มคนอิสลาม  
T = Technology Component (เทคโนโลยี) 

• ปัจจุบันได้มีการท ากระตุ้นยอดขายด้วย Social media โดยการท า Online Marketing 

• นวัตกรรม พัฒนาทีมงานวิศวกรรมอาคาร ให้ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ใช้การอบโอโซน 
พ่นฉีดน ้ายาฆ่าเชื้อ Covid19 ในห้อง Chiller ภายในศูนย์การค้าฯ 

 การวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันโดยใช้ Five Competitive Forces Analysis ของ Michael E. Porter 
การต่อสู้ของคู่แข่งขัน (Rivalry Among Existing Firms) 

• Central East Ville เซ็นทรัลอีสว ิลล์ มีการปฏิบัต ิตามมาตรการ Covid19 ในการเปิด
ศูนย์การค้าฯ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากวิกฤตนี้ สภาพกลุ่ม shopper ที่เข้ามาใช้บริการใน
ศุนย์การค้าฯ จึงไม่ค่อยแตกต่าง 

• The Mall บางกะปิ ก็มีการวิลล์ มีการปฏิบัติตามมาตรการ Covid19 ในการเปิดศูนย์การค้า
ฯ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากวิกฤตนี้ สภาพกลุ่ม shopper ที่เข้ามาใช้บริการในศุนย์การค้าฯ 
จึงไม่ค่อยแตกต่าง 

คู่แข่งรายใหม่ท่ีมีศักยภาพ (Potential Entrants) 

• The Mall Group ได้เตรียมเปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ ในบริเวณใกล้เคียง ปลายปี 2565 ซึ่งก็
น่ากลัวอยู่ไม่น้อย เพราะทางกลุ่มนี้เองก็มีศักยภาพ ทางด้านเงินทุน และคาดว่าน่าจะรอให้
ทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู เปิดใช้บริการกลางปี 2564 ให้แน่นอนก่อนถึงจะเริ่มโครงการฯ นี้ 
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ภาวะคุกคามจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Threat of Substitute Products) 

• การขายของออนไลน์ ซึ่งผลก่อกระทบต่อร้านค้าประเภทเสื้อผ้า อุปกรณ์ Electronic ที่ช่วง
ว ิกฤต Covid19 ที ่ Shopper ได้เร ียนรู ้การซื ้อขายทางออนไลน์ได ้อย่างเข้าใจ และ
สะดวกสบายกว่าการขับรถเสียค่าน ้ามัน มาซื้อของศูนย์การค้าฯ  

• การขนส่งถึงบ้าน Delivery ซึ่งผลก่อกระทบต่อร้านค้าประเภทร้านอาหาร ที่ช่วงวิกฤต 
Covid19 ที่ Shopper ได้เรียนรู้การสั่งซื้อ Delivery ได้อย่างเข้าใจ และสะดวกสบายกว่า
การขับรถเสียค่าน ้ามัน และเสี ่ยงต่อการออกมาที่สาธารณะ มาซื ้อของหรือนั ่งทานใน
ศูนย์การค้าฯ 

อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ หรือ SHOPPER “ผู้เข้ามาใช้บริการ” (The Bargaining Power of Buyers) 

• มีบริการและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ Shopper 

• ดูแลสถานที่ภายในศูนย์การค้าฯ ตามมาตรการภาครัฐทุกข้อของการป้องกันเชื้อ Covid19 
เพื่อให้ Shopper มั่นใจในความปลอดเชื้อแลกลับมาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯอ านาจ
ต่อรองของผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ หรือ “ผู้เช่า” ร้านค้า (The Bargaining Power of 
Suppliers) 

• มีความสัมพันธ์ที่ดี รับค าปรึกษาและหาทางออก ทางด้านค่าเช่า 

• มีการจัดสรรอุปกรณ์และทีมช่วยตรวจสอบบุคคลากรภายในร้านของ “ผู้เช่า” ตามมาตรการ
ภาครัฐการแพร่กระจายเชื้อ Covid19 

• จัดสถานที่ที ่จอดรถมอเตอร์ไซค์ Delivery ให้เป็นสัดส่วนและจุดรับของไม่ให้ปะปนกับ 
Shopper ที่เข้ามาใช้บริการ 
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สรุปโอกาสและอุปสรรคของกรณีศึกษา โดยระบุรายละเอียดลงในตารางต่อไปนี้ 
ประเด็นพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) 
สภาพแวดล้อมท่ัวไป 

1. สภาพทางการ เม ื อ ง
กฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ 

2. สภาวะทางเศรษฐกิจ 
3. สภาพทางส ังคมและ

วัฒนธรรม 
4. เงื่อนไขทางเทคโนโลยี 

1. กฎหมายการเปิดด าเนินการของ
ศูนย์การค้าฯ ในประเทศไทย สร้าง
มาตรฐาน ให้มีบรรยากาศ และการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid19 
ที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลก 
2. ท าให้ศูนย์การค้าฯ มีเวลาในการที่
จะเข้ามาดูความบกพร่อง และพัฒนา
งาน เรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
แ ล ะ ป ร ั บ ก ร ะ บ วน ก า รท  า ง าน 
แผนการพัฒนาบุคคลากรให้ท างานให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้
มากข ึ ้นกว ่าเด ิม น ั ้นค ือ System 
Improvement  
3. เมื่อการแพร่ระบาดของ Covid19 
จากคนสู่คน จึงท าให้ทีมบุคลากร คิด
ค้นหาเครื่องมือที่เข้ามาทดแทนคนใน
การตรวจสอบและบร ิการ ท ี ่ เรา
เรียกว่า Innovation  

1. การเม ืองในประเทศไม ่ค ่อยมี
เสถียรภาพ และมีปัญหาต่อเนื่อง 

2. ว ิ ก ฤ ต ก า ร ณ์  Covid19 แ ล ะ
เศรษฐกิจท่ัวโลกตกต ่ามากท่ีสุด ใน
ป ั จจ ุ บ ั นส ่ งผลต ่ อ  เ ศรษฐกิจ
ภายในประเทศ อัตราปัญหาการ
ว่างงาน 19% มีปัญหา 9%ตกงาน  

3. ประชาชน คือ Shopper ไม่มีงาน
ท า ไม่มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอย 
เก็บเงินใช้ในสิ่งที่จ าเป็น  

4. ประชาชน คือ Shopper เร ียนรู้
การใช้ Application Bank ในการ
โอนเงิน และApplication ในการ
สั่งซื ้อของ Online ได้อย่างเข้าใจ 
และไม่เสียเวลาออกจากบ้าน 

5. ธุรกิจ Online พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการสั่งซื ้อ เวลารวดเร็วใน
การจัดส่งสินค้าและความเชื่อมั่นใน
การไดรับ สินค้าที่มีคุณภาพ ยินดี
คืนเงิน 

สภาพของการแข่งขัน 
1. อ านาจต่อรองของลูกค้า

หรือผู้รับบริการ 
2. อ  า น า จ ต ่ อ ร อ ง ขอ ง

Suppliers 
3. ลักษณะของการแข่งขัน

ของคู่แข่งเดิม 
4. ภาวะคุกคามของคู ่แข่ง

รายใหม่ 
5. คุณลักษณะของสินค้า

หรือบริการทดแทน 

1. ศูนย์การค้าฯ ใช้วิกฤต Covid19 
ในครั้งนี้ในการเปลี่ยน เง่ือนไขการเช่า
แบบบาทต่อตารางเมตร ที ่เร ียกว่า 
Fix Rent เ ป ็ น ก า รแ บ ่ ง  % จ า ก
ยอดขาย ท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  GP เช ่น  มี
ยอดขาย 100 บาทต้องแบ่งจ่ายค่า
เช่าให้ศูนย์การค้าฯ 30 บาทแทน ซึ่ง
จะต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบ
การเก็บยอดขายให้ตรวจสอบได้ ซึ่ง
กรณี “ผ ู ้ เช ่า” ม ีรายได ้มาก ทาง
ศูนย์การค้าฯ ก็จะได้ค่าเช่ามาก ซึ่ง
ปกติ “ผู้เช่า” รายไหนที่มีธุรกิจที่มี
ก าไรมาก ก็จะไม่ต้องการเงื่อนไขการ
เช่าแบบการแบ่ง% และยินดีที่จะจ่าย
แบบ บาทต่อตร.ม.มากกว่า 

1. “ผู้เช่า” ใช้ช่องทาง Online ในการ
ขายสินค้าและบริการ โดยใช้หน้าร้าน
ที่เปิดในศูนย์การค้าฯ ไว้เตรียมสินค้า
และเป็นจุดรับสินค้า โดยอ้างว่าไม่มี
รายได้จากหน้าร้านและขอไม่ช าระค่า
เช่า และเพื่อเป็นการลดต้นทุนของ “ผู้
เช่า” โดยอ้างว่าขายหน้าร้านไม่ได้และ
ใ น ก า ร แ ช ร ์ ย อ ด ข า ย  Online ก็
ตรวจสอบได้ยาก ไม่ตรงตามยอดขาย
จริง 
2. ศูนย์การค้าฯ ทั ่วประเทศ ต่างก็
จ  า เป ็นต ้องสร ้ างมาตรการความ
ปลอดภ ัย ปลอดเช ื ้อ  Covid19 มา
เพื่อให้ Shopper เข้ามาใช้บริการใน
ศูนย์การค้าฯ ของตน 
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2. ด้าน Suppliers ในวิกฤต Covid19 
กรณีถ้าเป็นงานพัฒนาศูนย์การค้าฯ 
ที่มี Suppliers มาก ทางศูนย์การคา้ฯ 
ก็มีอ านาจการต่อรองสูง ก็จะได้ต้นทุน
ที่ต ่า 
3. ค ู ่แข ่ งกล ุ ่ม  Central และ The 
Mall เป ็นกล ุ ่มที ่ท  าศ ูนย ์การค้าฯ 
มากกว่ากลุ่มเรา ดังนั้น การพัฒนาใน
ด ้ านการลงท ุนต ่ างๆ อาจจะไม่
สามารถท าได้เท ่าเรา เพราะกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมมีภาระค่าใช้จา่ย
บุคลากรที่เยอะ และไม่สามารถน า
เงินมาลงทุนแข็งกับเราได้ 
4. เมื ่อมีธุรกิจ Online เกิดขึ ้นใหม่
และประสบความส  า เร ็ จ  ท  า ให้
ศูนย์การค้าฯ ได้เข้าไปศึกษา การท า 
shopping mall Online อย่างจริงจัง 
ท าให้เปิดการพัฒนาการท างานใน
ร ู ปแบบใหม ่ ให ้ ท ัน โลกท ันการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของ Shopper 
และตอบสนองความต้องการของ 
Shopper ในรูปแบบใหม ่

3. กรณี ถ้างานบางอย่างมี Suppliers 
ในตลาดเพ ียงเจ ้าเด ียวและขอขึ้น
ค ่ า แ ร ง  แ ล ะ ท ุ ก ศ ู น ย ์ ก า ร ค ้ า ฯ 
จ  า เป ็นต ้องใช ้ เพราะ Outsource 
เหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญ เช่น แม่บ้าน 
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
 

 
ข. การวิเคราะห์สภาพของกิจการ หรือสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) เพ่ือประเมิน

จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของหน่วยงาน  
1. อธิบายกระบวนการหลัก ด้านการผลิตสินค้าและบริการ ด้านการจัดการความ

ต้องการหรือการตลาดด้านการพัฒนาการให้บริการ และระบบการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการด าเนินงาน ที่เชื่อมโยง กับสายโซ่คุณค่าหรือโซ่ร้อยค่านิยม (Value Chain) 
และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า หรือโซ่ร้อยค่านิยม (Value Chain Analysis) เป็นการมุ่งวิเคราะห์

ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมของลูกค้ากับการด าเนินกิจการเพ่ือใช้ในการประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อน
ของการด าเนินธุรกิจ  
 กิจกรรมหลักของศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade 
Life Style Mall )   

1. การน าเข้าและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คือ การที่ทีม Leasing คัดสรรหา “ผู้เช่า” ร้านค้า Brand 
name ที่มีศักยภาพ ทางด้านชื่อเสียง ทั้งด้านบริการ และร้านอาหาร ให้มาเปิดสาขาภายใน
ศูนย์การค้าฯ 

2. การตรวจรับและจัดเก็บ คือ เมื่อทางทีม Leasing ได้คัดสรรหา “ผู้เช่า” สรุปได้มาลงในพ้ืนที่
ของ ศ ูนย ์การค้าฯ ๆ น ั ้น ก ็จะมีท ีม Customer Relationship เข ้าร ับช่วงต่อในการ
ประสานงานดูแลจน “ผู้เช่า” สามารถเปิดด าเนินการได้ โดยมีขั้นตอนการท างาน คราวๆ 
ดังนี้ 

1) ติดต่อประสานงาน “ผู้เช่า” จัดส่ง Shop Drawing คือ Lay Out Size ขนาดพื้นที่
ห้องให้ออกแบบ  2 เรื่อง คือ ออกแบบทางด้านงาน Interior Design ภายในร้านค้า 
และออกแบบงานระบบ M&E : Mechanical and Electrical Engineering  

2) ประสานงานจัดส่งแบบที่ “ผู้เช่า” ได้ออกแบบแล้วต่อให้ทางทีม Engineering ของ
ศูนย์การค้าฯ ตรวจแบบและอนุมัติให้เข้าตกแต่ง และประสานงาน “ผู้เช่า” ส าหรับ 
Promotion การเปิดด าเนินการสาขาใหม่กับทางฝ่าย Marketing เพ่ือเตรียมท า PR 
ทั้ง Inside Media ,Outside Media และ Social Media 

3) ประสานงานจัดส่งทีมผู้รับเหมาของ “ผู้เช่า” ให้ทีม ส่วนงาน Building ซึ่งมี Safety 
& Security โดย จะมีการ Safety Talk ให้ทราบถึงกฎระเบียบการเข้าตกแต่ง 
ช่วงเวลา งานประเภทไหนเป็นอันตรายท าได้ไม่ได้ ที่ไม่ก่อให้เกิดถึงแก่ชีวิตของ
ทีมงานผู้รับเหมา จนตกแต่งร้านแล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนด  

                                    การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การจดัการทรพัยากรมนษุย ์

การพฒันาเทคโนโลย ี

การจดัหา การจดัซือ้ การจดัจา้ง 

การน าเขา้
และจดัซือ้
ผลิตภณัฑ ์

การตรวจรบั
และจดัเก็บ 

การ
กระจาย
สินคา้ 

การตลา
ด การ
ขาย 

การบรกิาร 

กิจกรรม
สนบัสนนุน 

ก าไร 

กิจกรรมหลกั 
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4) ประสานงานทีม Engineering ตรวจสอบหน้างานก่อน ส่งเรื่องให้ทาง ผู้อ านวยการ
ศูนย์การค้าฯ อนุมัติให้เปิดด าเนินการ และจัดส่งข้อมูลต่อแจ้งทาง ส่วนงานกฎหมาย
และส่วนงานบัญชีและการเงิน การตลาด ถึงวันที่เปิดด าเนินการในการเริ่มคิดค่าเช่า 
คือ รายได้หลักของศูนย์การค้าฯ  

3. การกระจายสินค้า คือ “ผู้เช่า” เป็น Partnership เมื่อได้สัมผัส ประสบการณ์กับทางทาง
ศูนย์การค้าฯในเครือทางด้านผลประกอบการร้านค้ามีก าไร และประสบความส าเร็จและการ
ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของทีมบริหารศูนย์การค้าฯ แล้วนั้น ท าให้ “ผู้เช่า” มีความเชื่อมั่นใน
การที่จะไปเปิดสาขาใหม่ โดยไม่ว่า องค์การจะ Develop ศูนย์การค้าฯ ที่ไหนก็จะมี “ผู้เช่า” 
รายเดิมไปร่วมลงทุนธุรกิจเสมอ 

4. การตลาดและการขาย เมื่อดูแล “ผู้เช่า” ดีก็จะเกิดการบอกต่อให้กับ “ผู้เช่า” รายอื่นๆ ถึง
การบริการที่บุคลากรในองค์การพัฒนา กระบวนการดูแลขึ้นมาให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ง 
องค์การมองว่าเป็นการตลาดอย่างยั่งยืน เมื่อเข้ามาร่วมท าธุรกิจกับกลุ่มของศูนย์การค้าฯ ใน
เครือ 

5. การบริการ ประสานงานดูแลบริการหลังการขาย คือ ติดตามยอดขายร้านค้า สอบถาม
กิจกรรมการขายสินค้าและบริการกับทาง ผู้จัดการสาขา ประสานงานน ้าไม่ไหล ไฟดับ ต่างๆ 
สร้างสัมพันธไมตรีในทุกๆ ด้าน จัดประชุมการบอกข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนงาน Event 
การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้มี Shopper เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ ในแต่ละไตรมาส เพ่ือ 
“ผู ้เช่า” จะได้เตรียม จัด Program การให้บริการหรือเมนูอาหารเพื ่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของศูนย์การค้าฯ และส่งผลในด้านการกระตุ้นยอดขายของ “ผู้เช่า” อีกทางนึง จึง
ส่งผลท าให้ “ผู้เช่า” ประทับใจและต่อยอดในการที่จะร่วมลงทุนธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าฯ 
ในเครือที่สาขาอ่ืนๆตลอดไป 

 กิจกรรมสนับสนุน ของ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade 
Life Style Mall ) 

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Firm Infrastructure) 
  มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจประเมินบุคลากรภายใต้นโยบายคุณภาพ KPI 
ของผู้บริหาร (ผู้อ านวยการศูนย์การค้าฯ) ได้ตั้งไว้ในแต่ละปี เพื่อให้ได้รับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
โดยทั้งมี Auditor (Mystery Shopper) ภายนอกองค์กร มาร่วมตรวจคุณภาพการให้บริการ  
และมุ่งสู่การได้รับมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่ง ทางศูนย์การค้าฯ ตระหนักถึงคุณค่า
ของการให้บริการที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ “ผู้เช่า” และ “ผู้เข้ามาใช้บริการ” ไปกับ
การพัฒนาศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การเพ่ิมผลประกอบการ  
การบริหารกระบวนการท างาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ให้ได้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายของ องค์การที่ตั้งไว้ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์   (The Promenade Life Style 

Mal)ได้จัดให้มีการเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานแต่ละ
ระดับได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับนั้น ตลอดจน
มีทั้งอบรมภายในและภายนอก 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี  
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์  (The Promenade Life Style 

Mall ) ได้มีการพัฒนาร่วมกับฝ่ายส่วนงานกลางของ องค์การ คือ ฝ่าย IT และหน่วยงานที่ถูก
จัดตั้งเฉพาะกิจข้ึนมา ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

• ฝ่าย IT ระหว่างการพัฒนา Application ของศูนย์การค้าฯ ในด้านต่างๆ  
1) การจองพื้นที่โต๊ะทานอาหารทุกร้านในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ที่บ้านและค านวน

ระยะเวลาในการเดินทาง ใช้หลักการจองตั๋วดูภาพยนต์ทาง Online 
2) การท า Link ข้อมูล “ผู้ใช้บริการ” Shopper ที่เป็นระดับบัตร VIP ตั้งแต่ขับ

รถยนต์ เข้าศูนย์การค้าฯ เริ่มต้นตั้งแต่ Loop นับรถยนต์เข้าศูนย์การค้าฯ ว่า มี
ที่จอดรถบริเวณไหนว่างและSave ต าแหน่งที่จอดรถไว้กรณีหารถไม่เจอ และ
วันนี้ที่ Shopper เข้ามาใช้บริการ มี Promotion ของสินค้าหรือบริการที่ร้าน
ประจ าของ Shopper อะไรบ้าง  

• ระบบการเก็บข้อมูลด้วย Computer การท างานของผู ้รับเหมาและการท าบัตร
พนักงานของ ส่วนงานอาคารและสถานที่  โดย สามารถใช้บัตรประชาชนเสียบเข้า
กับระบบของศูนย์การค้าฯ เพื่อเก็บข้อมูล ลดกระดาษและลดเวลาในการกรอก
ข้อมูลก่อนเข้างานก่อนศูนย์การค้าฯ เปิดหรือหลังศูนย์การค้าฯ ปิด 

4. การจัดหา การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style 

Mall) มีหน่วยงานกลางฝ่ายจัดซื้อ ของทุกศูนย์การค้าฯ ในเครือ เป็นผู้จัดหาและจัดซื้อ
อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการ และเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้าง 
บริษัท Outsource เพื่อด าเนินงานด้านอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเป็นผู้ด าเนินการ
ในการคัดเลือกผู ้ขายและสินค้าที ่มีคุณภาพเพื ่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนมีการประเมินผู้ขาย (Supplier) ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ตามนโยบายขององค์การ 
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COVID-19 ของ ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด 
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วิเคราะห์กระบวนการและการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  กระบวนการพัฒนาการผลิตบริการ 

ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall) 
องค์การ ได้ให้นโยบายกับทาง ทีมบริหารระดับกลาง คือ ผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์การค้าฯ ทั้งหมดใน
เครือ  จัดตั้งหน่วยงาน R&D ( Research & Development) ขึ้นมาเพื่อศึกษาค้นคว้าและทดลอง 
นวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถน าเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของศูนย์การค้าฯ ในเครือ  
2.  กระบวนการจัดการทางการตลาด 

ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall )ได้
จัดท าแผนการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ ่งเน้นความแตกต่างจากคู ่แข่งใน
ศูนย์การค้าฯ อื่นๆ โดยยึดหลักการใช้กระบวนการให้เหมาะสมและสื่อสารให้เข้าใจ ให้ตรงกับกลุ่ม  
“ผู้ใช้บริการ” shopper ในแต่ละสาขาของศูนย์การค้าฯ ในเครือ 
3. กระบวนการพัฒนาการให้บริการ 

ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall ) 
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย การให้บริการในด้านสถานที่ และบุคลากรที่ต้องให้บริการกับ 
“ผู้เช่า” และบุคลากร Outsource แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ต้องให้บริการกับ “ผู้เข้า
มาใช้บริกการ” Shopper โดย ทางศูนย์การค้าฯ มีระบบรับ Complain เพื่อสร้างความประทับใจ

กิจการของเรา 

ระบบทรพัยากร                
(คน ขอ้มลู ทนุ) 

 

กิจการ    
ผูจ้ดัหา 

กิจการ    
ลกูคา้ 

สนบัสนนุท่ีดี 
และทนัเวลา 

ทนั
เหตกุารณ ์

ดีกวา่ (Better) 

ถกูกว่า 
(Cheaper) 

เรว็กว่า (Faster) 
กระบวนการพฒันาการผลิตบรกิาร 

กระบวนการจดัการทางการตลาด 

กระบวนการพฒันาการใหบ้รกิาร 

ระบบการควบคมุ 

Supply Chain Value Chain 



กรกมลวรรณ  สระบวั 
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ทางอ้อมคืนกลับไปให้ shopper ที่ส่งตรงถึง พนักงานปฏิบัติการ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือติดตาม
และยึดถือเรื่องนี้เป็นส าคัญน ามาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินความพร้อมและความพอเพียงของทรัพยากร 
1. ระบบทรัพยากรมนุษย์ 

• ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall)
มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล อย่างสม ่าเสมอ เช่นการปรับเปลี่ยน
แนวทางการประเมินผลงาน (Performance Management System) การประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation) และการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ (KPI)   ตลอดจน
มีการเสริมสมรรถนะและความสามารถหลักของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง 

• ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall) 
มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการให้เป็นพนักงานบังคับบัญชา และ
พนักงานบริหารระดับต้น และปรับสัดส่วนของบุคลากรประจ า โดย การปรับ
กระบวนการลดคนบุคลากรประจ าลงโดยการให้ไปด ารงต าแหน่ง พนักงานบังคับ
บัญชาหรือพนักงานบริหารระดับต้น ในศูนย์การค้าฯ สาขาใหม่ๆ ในเครือ ซึ่งจาก 
วิกฤตการณ์ Covid19 ปี 2563 ท าให้องค์การตระหนักในปัญหาที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยง
ได้ ว่าด้วยเรื่องนโยบายขององค์การถึงการดูแลบุคลากร ที่ดูแลเหมือนเครือญาติว่า
ต้องแบกรับภาระจ านวนบุคลากรไว้เยอะมาก จึงท าให้องค์การ มาปรับปรุงสัดส่วน
ของบุคคลากรในองค์การจาก บุคลากรประจ า 60% Outsource 40% ให้เป็น 
บุคลากรประจ าเหลือ 40% และ Outsource 60% โดยในอนาคตกรณี มีวิกฤตแบบ
นี้ขึ้นมา ทางองค์การเราจะไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรที่เราถือว่าเป็น 
Asset ขององค์การ  

2.ระบบทุน และปัจจัยการด าเนินการ 

• ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall) 
บริหารด้วยเงินทุนของตัวเอง และจัดท างบประมาณประจ าปี จากคณะกรรมการบริษัท 

• ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall) ส่วน
งานบางประเภท องค์การจัดไว้ให้ทาง ฝ่ายหน่วยงานกลาง Support เพื่อให้มีต้นทุนต ่า
เนื่องจากระบบการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นการต่อรองจากระบบส่วนงานกลาง 

3.ระบบสารสนเทศในการจัดการ 

• ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall ) 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กว้างขวางครอบคลุมโดยจะพัฒนาจากภาพรวมของ
ศูนย์การค้าฯ ในเครือทั้งหมดให้ประสิทธิภาพออกมาในทิศทางเดียวกัน  

• มีระบบ E-Payment ในการช าระค่าเช่า   



การปรับกลยุทธ์ ดา้นงานบริหาร Operating Cost ส่วนพนกังานรักษาความปลอดภัย ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในชว่งสภาวะวกิฤติ 
COVID-19 ของ ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด 
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• มีระบบ Directory อัจฉริยะ ในการหาร้านค้าในศูนย์การค้าฯ  

• มีระบบ CCTV ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ และระบบ Fire Alarm สัญญาณเตือนไฟไหม้ 
เพ่ือให้เกิดความอุ่นใจและปลอดภัยกับ Shopper 

 การประเมินสมรรถนะของกิจการโดยการประเมินผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) 
1.ด้านการเงินเพ่ือประสิทธิผลการใช้งบประมาณ 

1.1 อัตราก าไรสุทธิ อยู่ในระดับสม ่าเสมอ 
1.2 มีอัตราการเจริญเติบโตของกิจการเพ่ิมขึ้นทุกปี มีปีที่ปัจจุบัน ที่ทิศทางการเจริญเติบโตผกผัน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จาก วิกฤตการณ์ เศรษฐกิจโลกและหยุดชะงักด้วย การแพร่ของโรค
ระบาด Covid19 ท าให้ต้องปิดประเทศทุกประเทศท่ัวโลก 

1.3 องค์การมีการจัดสรรและควบคุมงบประมาณ สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ท าให้มีก าไรและมีเงินทุนหมุนเวียนที่มั่นคง และมั่งคัง ซึ่งผลออกมาจาก
ยอดของ Bonus พนักงานที่การันตีขั้นต ่า 3-6 เดือน ทุกปี (ยกเว้นวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งและ
ปัจจุบัน Covid19) 

2. ด้านลูกค้าหรือคุณภาพในงานบริการ 
1. “ผู้เช่า” ส่วนมากถ้าไม่ใช่ Brand name กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ๆ ที่มีทุกศูนย์การค้าฯ ทั่ว

โลก ส่วนมากก็จะ เป็น Partnership กับกลุ่มองค์การเราเท่านั้น ไม่ไปเปิดสาขาในกลุ่มของ
คู่แข่ง 

2. ในด้านของ “ผู้เช่า” ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ไฟฟ้า ระบบน ้าดี-เสีย ระบบแอร์ลมดัน 
สายโทรศัพท์ และสายคอมพิวเตอร์ คือมาตรฐานส่งมอบห้องก่อนตกแต่ง 

3. “ผู้ใช้บริการ” SHOPPER ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นต้นก าเหนิด ศูนย์การค้าฯ รายแรก
ในประเทศไทยที่มีการลงทุนเรื่องห้องน ้าบีเดย์ และจนเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การค้าฯใน
เครือทั้งหมด 

3. ด้านกระบวนการภายใน 
1. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall )  

พัฒนากระบวนการก ากับดูแลบุคลากรที่ดีอย่างต่อเนื่อง   ปรับปรุงในของเรื่องการติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด และ
รอบคอบมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลองค์กร ตลอดจนพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการท างานให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดไว้ 
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่มีความคุ้มค่ามากขึ้น 



กรกมลวรรณ  สระบวั 
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2. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall )  
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กว้างขวาง ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะพัฒนาทั้งการ
ให้บริการส่วนหน้างาน และการให้บริการส่วนของส านักงาน  

3. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall )  
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ระบบประเมิน
ภายนอกจาก Mystery Shopper (การบริการภายในศูนย์การค้าฯ) ให้ได้รับมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งสู่การได้รับมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  

4. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall )  
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายระบบการรักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ตลอด 
24 ชั่วโมง ทั้งเวลาศูนย์การค้าฯ เปิดและปิดให้บริการ โดยการตั้ง KPI Case ต้องเป็น 0 ไม่
ว่าจะเป็น ไฟไหม้ ไฟดูด โจรกรรม การฆ่าตัวตาย(การกระโดดตึกสูง) และทุกเรื่องที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพสินย์และชีวิตของ ผู้ที่อยู่ในศูนย์การค้าฯ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

4.ด้านการเรียนรู้และการเติบโต หรือการพัฒนาองค์การ 
1. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall ) ได้

จ ัดให้ม ีการอบรม โดยออกแบบโปรแกรมพิเศษเฉพาะพนักงานในแต่ละระดับ เพ่ือ
ประสิทธิผลในการท างานที่ตรงกับความรับผิดชอบ อาทิเช่น  

• พนักงานส านักงาน อบรมเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น Word Excel 
PowerPoint เป็นต้น 

• พนักงานปฏิบัติการ อบรมเรื่อง ความกระตือรือร้นในการท างาน ความรักในงาน ความ
รับผิดชอบในเชิงจิตวิทยา การจัดล าดับความส าคัญ เป็นต้น 

2. ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (The Promenade Life Style Mall ) ได้
เน้นปลูกฝังจิตส านึกด้านความรับผิดชอบ ต่อหน่วยงานวิศวกรรมและส่วนงานอาคารและ
สถานที่ ส าหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง 
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สรุปจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ 
มอลล์  
ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

การประเมินความพร้อม
และความพอเพยีงของ
ทรัพยากร 
1. ระบบทรัพยากรมนุษย ์
2. ระบบทุนและปจัจัยใน
การด าเนินงาน 
3. ระบบสารสนเทศในการ
จัดการ 

1.บุคคลากร Turn over ต ่ามาก มี
บุคคลากรที่จงรักภักดีกับองค์การตั้งแต่
ก่อตั้ง และโตขึ้นเป็นระดับ บริหาร
ระดับสูง กลาง ต้น มากมาย 
2.มีทีมบริหารหน่วยงานบัญชี การเงิน 
ที่เช่ียวชาญ ที่มีความสามารถบริการ 
งบการเงินขององค์การ ให้มีแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนที่มสีภาพคล่องและ
สร้างประวัติลูกหนี้ท่ีดีกับธนาคาร เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนการกู้เงินมาลงทนุเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจต่อไป เพราะ
ธุรกิจ ศูนย์การค้าฯ จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงรูปแบบภาพรวมของ
ศูนย์การค้าฯ ให้ทันสมัยมากขึน้  
3. ในปี 2563 องค์การ มีการตั้ง
หน่วยงาน R&D คือ Research and 
Development รับผิดชอบโดย 
ผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์การค้าฯ ในเครือ 
ทั้งหมด โดยมีกระบวนการ คือ มกีาร
เช็ค (Survey) ศูนย์การค้าฯ คู่แข่ง และ
หาข้อมูล Update ทางด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ใหม่ๆ อยูเ่สมอ โดยทีม
นี้จะต้องน าเสนอ ให้ทาง ผู้บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส  

1.1 บุคลากรบริหารระดับสูง มีความ
เมตตาในการที่ให้บุคลากรที่อยู่กับ
องค์การมานาน แต่หมดความตั้งใจ 
กระตือรือล้นในการท างาน ให้ข้ึนเป็น
ระดับบังคับบญัชาเพราะพิจารณาจาก
อายุงานและประสบการณ์การท างาน
เพียง 2 เรื่อง ซึ่งมีสัดส่วนในองค์การเกิน 
50%   
1.2 บุคลากร ระดับบังคับบัญชา มี
กระบวนการท างานแบบเดิม ท่ีใช้
ประสบการณ์ในการท างานเป็นหลัก โดย
ไม่รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรรุ่น
ใหม่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ และยังคงยึด
ติดกับสิ่งเดิมๆ ไม่คดินอกกรอบ 
2. ช่วงการปรับปรุง Renovation ของ
ศูนย์การค้าฯ จะมีการก่อสร้าง ดังนั้นจึง
ส่งผลท าให้ “ผู้ใช้บริการ” Shopper ไม่
ค่อยอยากเข้ามาเดินช้อปปิ้งใน
ศูนย์การค้าฯ และส่งผลต่อเนื่องไปจนถึง 
“ผู้เช่า” ท าให้ยอดขายลดน้อยลง มีการ
เจรจาขอผ่อนผันการช าระค่าเช่า ท าให้มี
รายได้หลักเข้าองค์การช้าลง  
3. หน่วยงาน R&D เป็นหน่วยงานใหม่ 
และใช้บุคลากร ภายในองค์การ ท่ีไม่ตรง
กับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่ง 
บุคลากรจดัสรรเวลาให้ในสดัส่วนที่น้อย
ถ้าเทียบกับงานหลักท่ีบุคลากรต้อง
รับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญนอ้ย ไม่มี
ประสบการณ์ในการให้ได้มาเพื่อผลลัพท์
ที่จัดตั้งหน่วยงานนี้ข้ึนมา 

การประเมินและการ
ด าเนินงานจากมมุมอง
ต่างๆของ Balance 
Scorecard 

1. อัตราก าไรสุทธิอยู่ในระดับ
สม ่าเสมอ 

2.   มีอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท
เพิ่มขึ้นทุกป ี 

1. ความเข้าใจในการ บริหาร
นโยบายการเงินในระดบัต าแหน่ง
บริหารระดับต้น ยังไมเ่ชี่ยวชาญ 
และยังไม่เข้าใจในความส าคญัของ
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1. มุมมองด้านการเงิน เพื่อ
ประสิทธิผลในการใช้
งบประมาณ 

3.  มีการจัดสรรและควบคมุ
งบประมาณประจ าปี สามารถ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ท าให้มีก าไร
และมเีงินทุนหมุนเวียนที่มั่นคง  

การบริหาร การวางแผน การควบคุม
งบประมาณประจ าป ี
 

2. มุมมองด้านลูกคา้หรือ
คุณภาพการบริการ 

1. ได้รับสัมผัสประสบการณ์ในการ
พัฒนาศูนย์การค้าฯที่แปลกใหม่ให้
แตกต่างจากคู่แข่ง ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ใช้บริการ ในแต่ละสาขาของ
ศูนย์การค้าฯ  

2. ได้รับความสะดวกสบายใน
ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบที่ศูนย์การค้า
ฯ อื่นไม่กลา้ที่จะลงทุนและมี
ประสิทธิภาพสูงท าให้เหนือ ศูนย์
การค้าฯ คูแ่ข่ง เช่น การที่
ศูนย์การค้าฯ ในเครือ มีห้องน ้าบี
เดย์ คืนห้องน ้าระบบอัตโนมัติ ทุก
ห้องให้ Shopper ได้ใช้บริการ 

1. บางครั้งการใส่ประสบการณ์
ทางด้านผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่ม 
Shopper ที่มีความรู้ในการใช้งานยัง
ไม่เพียงพอ อาจจะท าใหผ้ลติภณัฑ์
เหล่านั้น เสียหาย และเกิดต้นทุนที่
สูงตามมา คือ ค่าซ่อมแซม เช่น การ
เปิด Terminal21 Korat  ความรูใ้น
การใช้ห้องน ้าระบบอัตโนมัติ ไม่มี
เลย ท าให้เกิดปัญหามากมายในการ
บริหาร ของทีมศูนย์การค้าฯ  
2. กลุ่ม Shopper ที่มีก าลังซื้อสูง 
ย่อมคาดหวังการบริการทีสู่ง 
ยกตัวอย่างจากการ Complain เช่น 
เมื่อ Shopper เข็นของที่ซื้อมาจาก 
Super Market  และได้ปะทะ
สายตากับทางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ท่ีกริิยามารยาทท่ีถูกฝึกมา
ให้จัดระเบียบ รถยนต์ การจอด
รถยนต์ของ Shopper ให้ถูกท่ี และ
ดูแลความปลอดภัยทางด้านการ
โจรกรรม ดังนั้น บุคคลิคและ
การศึกษาอาจจะดูแข็งไม่อ่อนน้อม 
จึงท าให้ Shopper กลุม่นี้ มีความ
คาดหวังสูงว่าจะต้องมาช่วยเข็นรถ
และ พนักงานรปภ.ผู้นั้นมุ่งเน้นใน
งานหลักของเขามากกว่า  

3.มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

1. พัฒนากระบวนการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างต่อเนื่อง   

2. พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้กว้างขวาง 

3. การพัฒนาและปรับปรุงการตรวจ
ประเมินภายใน และภายนอก

1. องค์การ มีหน่วยงานฝ่ายงานเฉพาะ
ทาง Specialist Department ที่ให้
โอกาสกับผู้ทีม่ีอายุงานสูงๆ และไม่
สามารถท างานกับกลุ่มบุคลากร
จ านวนมาก โดยเน้นการท างานเพยีง
คนเดียว ซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากร
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ทางด้านงานบริการ ให้ได้รับ
มาตรฐานตาม KPI ที่บริหาร
ระดับกลางถึงสูง ตั้งเป้าว้าอย่างตอ่
เนื่อ 

4. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
ระบบการรักษาความปลอดภัย ท้ัง
ด้านชีวิตและทรัพย์สินของ “ผู้
เช่า” และ “ผู้ใช้บริการ” 

มนุษย์ขององค์การ และไม่ตรงกับ 
นโยบายของ บุคลากรที่มีต าแหน่ง
บริหารระดับสูงและระดับกลางรุ่น
ใหม ่

 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา 

1. ได้จัดใหม้ีการอบรม โดยออกแบบ
โปรแกรมพิเศษเฉพาะพนักงานแต่
ละส่วนงาน 

2. ปลูกจิตส านึกด้านหนา้ที่ความ
รับผิดชอบ พฤติกรรมการท างาน 
บทบาท หน้าที่ และการ
ประเมินผลงานของพนักงาน ใน
ระดับบริหาร (Company) 
หัวหน้างาน(Department) และ
ตัวบุคลากร(Individual) 

1. มีบุคลากรบางกลุ่ม ในทุกระดับ
งาน ขาดความกระตือรือล้น ในช่วง
เวลาที่องค์การ พบเจอวิกฤตการณ์ 
Covid19 ในปัจจุบัน 
2. บุคลากรขาดความคิดสรา้งสรรค์ 
และการพัฒนางานจากปัญหาที่เคย
พบเจอจากประสบการณ์ ท่ีเรียกว่า 
System Improvement  แต่ยังคง
ที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดมิๆ 
3. บุคลากรขาดประสิทธิภาพในก
การสื่อสารภายใน 
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น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน มาจัดท าตาราง SWOT Matrix 
เพ่ือจ าลองสถานการณ์ (Scenario Planning) ได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

S1 = ทีมบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางมีความ เชี่ยวชาญ ใน
การบริหารศูนย์การค้าฯ ในเครือ ท่ี
เปิดด าเนินการ ก่อนศูนย์การค้า 
เดอะ พรอมานาด ในยุคที่เคยเกิด
วิกฤตต้มย ากุ้ง 
 
S2 = ปรับปรุงและพัฒนานโยบาย
ระบบการรักษาความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ิน ของ “ผู้เช่า” 
และ “ผู้ใช้บริการ”   
 
 
S3 = มีหน่วยงาน R&D คือ 
Research and Development 
โดยมีกระบวนการเช็ค (Survey) 
ศูนย์การค้าฯ คู่แข่ง และหาข้อมลู 
Update ทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ มาพัฒนาศูนย์การค้าฯ 
ใหม่ๆ ทุกไตรมาส 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 = มีหน่วยงานฝ่ายงานเฉพาะทาง 

Specialist Department โดยมผีูท้ี่มี
อายุงานสูงๆ และไมส่ามารถท างานกับ
กลุ่มบุคลากรจ านวนมาก โดยเน้นการ
ท างานเพียงคน 

 
 
W2 = ขาดการพัฒนาด้านความคดิ
สร้างสรรค์ และการพัฒนางานจากปัญหาที่
เคยพบเจอจากประสบการณ์ ท่ีเรยีกว่า 
System Improvement โดยยังคงใช้
วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ  
 
W3 = กลุ่ม Shopper ที่มีก าลังซื้อสูง ย่อม
คาดหวังการบริการที่สูง 

โอกาส (Opportunities) 
 
 
O1 = กฎหมายการเปิด
ด าเนินการของศูนย์การค้าฯ 
ในประเทศไทย สร้าง
มาตรฐาน ให้มบีรรยากาศ 
และการป้องกันการแพร่
ระบาดของ Covid19 ที่
เป็นปัญหาใหญ่ของโลก 
สร้างความเชื่อมั่น ให้ 
Shopper เข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์การค้าฯ 

กลยุทธ์ในการสร้างความก้าวหน้า
หรือเชิงรุก (SO Strategies) 
 
SO1 = ทีมบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางมีความ เชี่ยวชาญ ใน
การบริหารศูนย์การค้าฯ ใน
วิกฤตการณ์ ที่ได้รับประสบการณ์
มา โดยจะมีกระบวนการเกิด
วิกฤตการณ์ เข้ามาวางแผนการ
ท างานเสมอ 
 
 
 

กลยุทธ์ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการภายใน (WO Strategies) 
 
WO1 = หน่วยงานฝ่ายงานเฉพาะทาง 
Specialist Department เข้ามารับหน้าที่
ทุกครั้ง กรณี มีวิกฤตการณเ์กิดขึ้นภายใน
องค์การ 
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O2 = ศูนย์การค้าฯ 
สามารถใช้เวลาเข้ามาดู
ความบกพร่องและพัฒนา
งาน เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นและปรับ
กระบวนการท างาน 
แผนการพัฒนาบุคคลากร
ให้ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลให้มากข้ึน
กว่าเดิม นั้นคือ System 
Improvement  
 
O3 = เมื่อการแพร่ระบาด
ของ Covid19 จากคนสูค่น 
จึงท าให้ทีมบุคลากร คดิ
ค้นหาเครื่องมือท่ีเข้ามา
ทดแทนคนในการตรวจสอบ
และบริการ ท่ีเราเรียกว่า 
Innovation  

SO2 = ปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน ของ 
“ผู้เช่า” และ “ผู้ใช้บริการ” ให้เข้า
กระบวนการท างาน แผนการ
พัฒนาบุคคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ในด้าน System 
Improvement 
 
 
 
 
SO3 = หน่วยงาน R&D คือ 
Research and Development มี
กระบวนการเช็ค (Survey) ศูนย์
การค้าฯ คู่แข่ง และหาข้อมูล 
Update ทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ มาพัฒนาคดิค้นหา
เครื่องมือท่ีเข้ามาทดแทนคนในการ
ตรวจสอบและบริการ ท่ีเราเรียกว่า 
Innovation  
 
 
 
 
 

WO2 = หน่วยงานเฉพาะทาง ให้พัฒนา
ด้าน System Improvement โดยให้
พัฒนาด้านความคิดสรา้งสรรค์และให้ตอบ
โจทย์ “ผู้เช่า” และ Shopper 
 
 
 
 
 
 
 
 
WO3 = กลุ่ม Shopper ที่มีก าลังซื้อสูง 
ย่อมคาดหวังการบริการทีสู่ง จึงท าให้ ต้อง
คิดค้นหาเครื่องมือท่ีเข้ามาทดแทนคนใน
การตรวจสอบและบริการ ที่เราเรยีกว่า 
Innovation 
 

อุปสรรค (Threats) 
 
 
T1 = การเมืองในประเทศ
ไม่ค่อยมเีสถียรภาพ และมี
ปัญหาต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ
หรือสรา้งพันธมิตร(ST Strategies) 
 
ST1 = ทีมบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางมีความเชี่ยวชาญ ใน
การบริหารศูนย์การค้าฯ โดยในช่วง 
การเมืองในประเทศไมค่่อยมี
เสถียรภาพ และมีปัญหาต่อเนื่อง
นั้น ใช้สัมพันธมิตรกับหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อตดิตามข่าวสารอย่าง
ตอ่เนื่อง 

กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการ
ด าเนินการ (WT Strategies) 
 
WT1หน่วยงานฝ่ายงานเฉพาะทาง 
Specialist Department เข้ามารับหน้าที่
ทุกครั้ง กรณี การเมืองในประเทศไม่ค่อยมี
เสถียรภาพ และมีปัญหาต่อเนื่อง 
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T2 = วิกฤตการณ์ 
Covid19 และเศรษฐกิจท่ัว
โลกตกต ่ามากท่ีสุด ใน
ปัจจุบันส่งผลต่อ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ อัตรา
ปัญหาการว่างงาน 19% มี
ปัญหา 9%ตกงาน  
 
T3 = ประชาชน คือ 
Shopper ไม่มีงานท า ไม่มี
รายได้มาจับจ่ายใช้สอย 
เก็บเงินใช้ในสิ่งที่จ าเป็น  
 
 
 
 
 
 
T4 = ประชาชน คือ 
Shopper เรียนรู้การใช้ 
Application Bank ในการ
โอนเงิน และApplication 
ในการสั่งซื้อของ Online 
ได้อย่างเข้าใจ และไม่
เสียเวลาออกจากบ้าน 
 
T5 = ธุรกิจ Online พัฒนา
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการ
สั่งซื้อ เวลารวดเร็วในการ
จัดส่งสินคา้และความ
เชื่อมั่นในการไดรับ สินค้าท่ี
มีคุณภาพ ยินดีคืนเงิน 

 
ST2 =ในช่วงวิกฤตการณ์จะเกิด
ปัญหา มีการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน ของ 
“ผู้เช่า” และ “ผู้ใช้บริการ” 
มากกว่าปกต ิ
 
 
ST3 = หน่วยงาน R&D คือ 
Research and Development มี
การพัฒนาเรื่องของการบริการ
ทางด้านการสั่งสินค้าที่เปิดหน้าร้าน
ในศูนย์การค้าฯ ทาง Online หรอื 
Application ของศูนย์การค้าฯ 
เพื่อบริการให้กับ Shopper ที่ไม่
ต้องการออกมาใช้บริการใน
ศูนย์การค้าฯ 
 

 
WT2 = หน่วยงานเฉพาะทาง ให้พัฒนา
ด้าน System Improvement โดยให้
พัฒนาด้านความคิดสรา้งสรรค์ในช่วง
วิกฤติการณต์่างๆ  
 
 
 
 
WT3 = กลุ่ม Shopper ที่มีก าลังซื้อสูง 
ย่อมคาดหวังการบริการทีสู่ง จึงท าให้ ทาง
ศูนย์การค้าฯ ต้องพัฒนา Application ใน
ทุกๆ ด้านเข้ามาตอบสนองความตอ้งของ
กลุ่มนี ้
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สรุปข้อเสนอประเด็นกลยุทธ์  
1) กลยุทธ์ในการสร้างความก้าวหน้าหรือเชิงรุก SO Strategies ได้แก่  

กลยุทธ์ 1  ตั้งเป้าหมายการพัฒนา ศูนย์การค้าฯ ให้เป็นผู้น า และแตกต่าง จากคู่แข่ง ปีละ 1 เรื่อง 
กลยุทธ์ 2  สนับสนุน และพัฒนา ทางด้าน Innovation และ System Improvement ให้ทันสมัย 
กลยุทธ์ 3  สร้างโซนประเภทธุรกิจ และการบริการให้ตอบโจทย์ จาก Comment ของ 
Tenant และ Shopper 

2) กลยุทธ์ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการภายใน WO Strategies ได้แก่  
กลยุทธ์ 1  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากระดับปฏิบัติการ ให้เป็น ระดับบังคับบัญชาและ
บริหารระดับต้น 
กลยุทธ์ 2  ปรับลดสัดส่วน บุคลากร พนักงานประจ าให้เหลือ 40% และ พนักงาน 
Outsource ให้เป็น 60% 
กลยุทธ์ 3  ปรับการวัด Performance ประจ าปี ให้ร ับกับสถานะการณ์ และให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3) กลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ หรือสร้างพันธมิตร ST Strategies ได้แก่  
กลยุทธ์ 1  เข้าร่วมเป็นสมาชิกการค้าปลีกแห่งประเทศไทย 
กลยุทธ์ 2  เข้าร่วมการประกวดทุกประเภทเพื่อสร้างชื่อเสียงของตนเอง ให้ศูนย์การค้าฯ 
คู่แข่งในประเทศได้รู้จัก 

4) กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการด าเนินการ WT Strategies ได้แก่ 
กลยุทธ์ 1  ผู้อ านวยการศูนย์การค้าฯ  สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดภายใน
ศูนย์การค้าฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
กลยุทธ์ 2  ปรับปรุง Organization Chart ประจ าปี กรณี การประเมินผลงานประจ าปีไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
จากกรอบแนวความคิดวิเคราะห์และศึกษาสถานการณ์ขององค์กรข้างต้นนั้น ฝ่ายงานบริหาร 

จึงมีการปรับกลยุทธ์ในองค์กรในทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ การวางแผนงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก โดยจะเห็นได้ว่า สถานะการณ์ สภาวะ
วิกฤติ COVID-19 นี้ ในฝ่ายของศูนย์การค้าฯ เองก็สามารถมีบทบาทในการช่วยลด ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในองค์กรได้  โดย ฝ่ายบริหารเล็งเห็นในหัวข้อ กลยุทธ์ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการภายใน 
WO Strategies  โดยเลือก กลยุทธ์ 2  ปรับลดสัดส่วน บุคลากร พนักงานประจ าให้เหลือ 40% และ 
พนักงาน Outsource ให้เป็น 60%  มาเป็น KPI ในสายงานบริหาร ในเรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
การวางแผนงบประมาณ ต้นทุนค่าใช้จ่าย ของสายงาน Operation ต่อไป 
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รูปแบบความส าคัญและปัญหาของเรื ่องที ่ศึกษาการปรับปรุงการปฏิบัติงานท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

การปรับกลยุทธ์ ด้านงานบริหาร Operating Cost ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 ของ ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด ไลฟ์สไตล์
มอลล์ 

โดยความส าคัญในการศึกษาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นั้น จะมีข้อมูลที่ส าคัญหลักๆ คือ โดยให้ ค า
นิยาม  ที่ใช้ในภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ดังนี้ 

• Tenant   หมายถึง “ผู้เช่า” เปิดร้านค้าขายสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้าฯ  

• Shopper หมายถึง “ผู ้มาใช้บริการ” ซื ้อบริการ ซื ้อสินค้าอุปโภคและบริโภค 
Tenant ภายในศูนย์การค้าฯ   

• Outsource หมายถึง “รปภ.” พนักงานรักษาความปลอดภัย  

• Foot Traffic หมายถึง “หน่วยเป็นคน” จ านวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ 
โดย  เป็นการศึกษาน า  Secondary Data ข้อมูล Foot Traffic ที ่ม ีอยู ่ ต ั ้งแต่ ปีพ.ศ. 

2560(2017) จนถึง ปี พ.ศ. 2564 (2021)  ซึ่งเป็นปีก่อนการเกิดสภาวะวิกฤติ COVID-19  โดยน ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบให้สอดคล้องกับ กับการบริหาร กลยุทธ์การตั้งงบประมาณในด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่าย Outsourcing Security   โดย เทียบการใช้ปริมาณจ านวนคนท างานกับงานบริการของ ใน
แต่ละประตูทางเข้าของศูนย์การค้าฯทุกประตู  ในเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหาร
การจัดการคนและงานให้ตรงกับความต้องการของปริมาณ Shopper ที่เข้ามาใช้บริการภายใน
ศูนย์การค้าฯ โดยมุ ่งเน้นไปที ่เร ื ่องของ “การวางแผนกลยุทธ์ ของฝ่ายบริหารในการท าแผน
งบประมาณของปีถัดไป” และ “การสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ใน
การท างานของทีมส่วนงานอาคารและสถานที่ใ 

ส่งผลช่วยท าให้ “ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์” สามารถเปิดด าเนินธุรกิจ
ไปพร้อมๆกับสภาวะวิกฤต COVID-19 และสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตอื ่นๆในอนาคต ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

ฝ่ายและส่วนงานหลักท่ีเกี่ยวข้องของการวิจัยปฏิบัติการและมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ 
 ฝ่ายบริหาร (ส านักงานใหญ่) ตรวจสอบ “งบการเงิน” ของฝ่ายศูนย์การค้าฯ เพื่อหาการ
จัดการงานบริหารของแต่ละ Outsource ว่าจะมีการพัฒนางานและปรับปรุงงานบริหารได้ในส่วนงาน
ของฝ่ายในเรื่องใดบ้างเพื่อน าพาไปสู่การลด จ านวน  Outsource ในแต่ละช่วงเทศกาล (Holiday) 
ช่วงวันธรรดา ( Weekday) หรือช่วงวันหยุด (Weekend) เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแต่ละช่วงเวลา (Timing :10:00am -22:00pm) ซึ่งก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน ามาวิเคราะห์
และปรับกระบวน การบริหารงานด้านการลดต้นทุน ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 ดังกล่าว โดยมี
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ค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผันแปรตาม Foot Traffic และส่วนที่ไม่ได้ผันแปรไปตาม 
Foot Traffic 

• ส่วนที่ผันแปรตาม Foot Traffic คือ  
 ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย(Outsourcing Security)  
 ค่าพนักงานท าความสะอาด(Outsourcing Cleaning)  
 ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าแก๊ส(Utilities) 

• ส่วนที่ไม่ผันแปรไปตาม Foot Traffic คือ  
  ค่าพนักงานประชาสัมพันธ์ (Outsourcing PR & Cashier) 
  ค่าประกันภัย 
  ค่าซ่อมแซมบ ารุงงานระบบเครื่องงจักรและงานโครงสร้าง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การวางแผนงาน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ การสะท้อนปัญหา
หรือผลการทดลองสะท้อนกลับ  เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลใน  “การปรับกลยุทธ์ การ
บริหารงาน ด้านการลดต้นทุนสายงาน Operation ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ 
COVID-19” ได้อย่างประสมผลส าเร็จโดย มี GM : General Manager of The Promenade Life 
Style Mall) ลงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ดังนี้  
1. ฝ่ายบัญชี (ส านักงานใหญ่)  

• จัดส่ง “ งบการเงิน ” แต่ละศูนย์การค้าฯ หลังการปิดปัญชีประจ าเดือน ทุกวันที่ 
   5 ของเดือนถัดไป ให้กับ GM  เพ่ือตรวจดูงบการเงินเทียบกับ ปีฐาน พ.ศ. 
   2562(2019) ในเรื่องของ Operating Cost จึงได้ทราบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลอง
   มาจาก ค่าไฟฟ้า 50% คือ ต้นทุน Outsourcing Security ,Cleaning ,Service  
   อยู่ประมาณ 40%  จึงน าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดต้นทุน 
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2. ฝ่ายศูนย์การค้าศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ “ส่วนงานอาคารและสถานที่”   

• จัดส่ง “ รายงาน Foot Traffic ประจ าเดือน” ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ให้กับทีม GM  เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์ ปัญหาว่าท าไม Shopper เข้าใช้บริการภายใน ศูนย์การค้าฯ 
น้อยกว่าปีฐาน พ.ศ. 2562(2019) 

• GM ขอข้อมูลทุติภูมิ Secondary Data “รายงาน Foot Traffic ประจ าปี 2559 (2017) -
2564(2020) เพื่อวิเคราะห์ดูสถิติความถี่ Shopper ที่เข้ามาใช้บริการทางเข้าประตู จ านวน 
21 ประตู 6 ชั้น ของศูนย์การค้าฯ ว่าประตูไหนมีจ านวน Shopper ให้บริการมากที่สุด  

• GM ขอข้อมูลทุติภูมิ Secondary Data “รายงาน Foot Traffic ประจ าวันเป็นรายชั่วโมง 
ตั้งแต่ช่วงเกิดสภาวะวิกฤติ COVID-19 Phase III เพ่ือวิเคราะห์ดูสถิติความถ่ี Shopper ที่เข้า
มาใช้บริการว่าช่วงเวลาตั้งแต่ 10:00-22:00 น.  Shopper มาใช้ให้บริการเวลาใดมากที่สุด 
และใช้ประตูไหน ชั้นไหนมากที่สุด  

3. ฝ่ายบริหาร ส่วนงาน ศูนย์การค้าศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ (GM)  

• GM แจ้งขอทดลองการปรับแผนกระบวนการท างาน โดยให้จัดก าลังพลจากเดิมเหมาะสมกับ 
Traffic เข้ามาใช้บริการในศูนย์และให้เปรียบเทียบในแต่ละปีที่ลดก าลังพลตอนมีสภาวะ
วิกฤต Covid19 มาโดยใช้ปี พ.ศ. 2563(2020) มาท าการทดลอง ซึ่งมีทั้งสถานการณ์การปิด
ศูนย์การค้าฯ การเปิดประเภทธุรกิจได้แค่บางประเภท รวมถึงเวลาการเปิด-ปิดศูนย์การคา้ฯ 
ในช่วง Curfew มาวิเคราะห์ร่วม 

  

                                                   

ล าดับ

พนักงานรักษาความ ลอดภัยผลดักลางวัน

หมายเหตุ
ต าแหน่ง ตามสั  า     ตามสั  า     

                 
                

     
เ ิด ั้น      

      
เ ิด ั้นเดียว

ซูเ อร์มาร์เก็ต แผนกยา
เว ภณัฑ์

      
 ิด ูนย์การค้า

 ผูจ้ัดการหน่วย     

 หัวหน้า ุด     

  ุรการ     

 แค เ ียร์     

 ร ภ พลาซ่า       

 ร ภ ลานจอด        

ล าดับ

พนักงานรักษาความ ลอดภัยผลดักลางคนื

หมายเหตุ
ต าแหน่ง ตามสั  า     ตามสั  า     

                 
                

     
เ ิด ั้น      

      
เ ิด ั้นเดียว            
ซูเ อร์มาร์เก็ต แผนกยา

เว ภณัฑ์

      
 ิด ูนย์การค้า

 หัวหน้า ุด     

  ุรการ     

 ร ภ พลาซ่า     

 ร ภ ลานจอด     

รวม         
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5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายบริหาร ส่วนงาน ศูนย์การค้าศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ (GM) ; 
 เมื ่อ GM มีการศึกษาวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิ โดยการ การวางแผนงาน การปฏิบัต ิการ การ
สังเกตการณ์ การสะท้อนปัญหากลับ  จนน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ สั่งการให้มีการด าเนินการ  
“การปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน ด้านการลดต้นทุนสายงาน Operation ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ 
ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 และให้เป็นแนวทางไว้ใช้ในกรณี ที่เกิดสภาวะวิกฤตอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยมีทีมส่วนงานอาคารและสถานที่ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการ 
Outsource Security  ได้ตามที่วางแผนไว้ ทาง GM จึงสั่งการให้ด าเนินการจัดการวางแผนจัดท า
งบประมาณประจ าปี 2565(2022) ให้เป็นไปตามยอดการใช้จ่าย ต้นทุน Outsourcing Security ที่
เป็นยอด Actual ในปีพ.ศ. 2563และ 2564 มาเป็นฐานในการตั้ง งบประมาณประจ าปี 2565(2022)  
โดยสามารถที่ลดต้นทุนสายงาน Operation : Outsourcing Security ถ้าเทียบกับปีฐาน ปีพ.ศ. 
2562 (2019) ท าลดลงได้ถึง 18%  โดยร่วมกับ ฝ่ายบัญชี เพื่อ น าเสนอคณะกรรมการ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 แผนงานการจัดการการปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน ด้านการลดต้นทุนสายงาน Operation 
ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19  เป็นการช่วยตรวจสอบว่า ต้นทุนที่เราต้อง
จ่ายอยู่นั้น สามารถลดในส่วนงานตรงไหนที่ไม่จ าเป็น ไม่ตอบโจทย์ Shopper ทีมบริหารก็ต้องใช้
ก าลังพลให้น้อยลง ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง  

แต่อย่างไรก็ตาม การ ศูนย์การค้าศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ มีนโยบาย 
ให้งานบริการตามค าเรียกร้อยของ Shopper เพื่อเป็นกลยุทธ์อีกข้อในการที่จะแข่งขันกับคู ่แข่ง  
ดังนั้น เมื่อจ านวน Foot Traffic กลับมาเพิ่มขึ้น จ านวนก าลังพลของ Outsource Security ก็ยังคง
ต้องแปรผันไปตาม เพ่ือความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของ Shopper โดย ฝ่ายบริหาร GM 
ก็จะต้องด าเนินการอนุมัติ การเพ่ิมก าลังพลเพิ่ม ตามสัดส่วนการจัดการบริหารงานต่อไป ซึ่งทีมบริหาร
ก็มี Model ในปี พ.ศ. 2562 (2019) อยู่แล้ว  
 

6.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษาการปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน ด้านการลด

ต้นทุนสายงาน Operation  ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 เฉพาะ 
Outsource Security ในครั้งนี้ ควรจะต้องน าข้อมูล Foot Traffic กลับมาดูใหม่อีกครั้ง ก่อน
การตั้งงบประมาณในปีถัดไป กรณีถ้า Shopper กลับมาแสดงว่า ทีมส่วนงานอาคารและ
สถานที่ จะต้องมีการจ้างก าลังพลเพิ่ม (Extra) โดย เราก็สามารถ น ายอดการจ้างงานจริงที่ 
เป็นส่วนต่าง มาวิเคราะห์ และสามารถตั้งงบประมาณปีถัดไปได้อย่างแม่นย าขึ้น 

 

2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษาการปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน ด้านการลด
ต้นทุนสายงาน Operation  ภาคธุรกิจศูนย์การค้าฯ ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID-19 เฉพาะ 
Outsource Security ซึ่งเป็นแค่ส่วนนึงของ Operating Cost ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรจะต้องท าวิจัยให้ครบ ทั้ง Outsource Cleaning และ Service แต่ก็อาจจะต้องเพ่ิม
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในจุดที่เราต้องการน ามาวิเคราะห์ในเนื้องานแต่ละงานต่อไป 
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การศึกษาภาวะความเหนื่อยหน่าย (burnout) ของพยาบาลวิชาชีพในช่วง 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี 

 
 
 
 
 

กรุณำ กลิ่นสกุล* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาสาเหตุของภาวะความ
เหนื่อยหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19  2.เพ่ือ
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด -19  3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรีระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหารงานด้วยด้วยค าถามปลายเปิด จ านวน 10  คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือใน
การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลและตรวจสอบข ้อม ูลโดยใช ้ว ิธ ีการตรวจสอบข้อม ูลแบบสามเส้า                       
(triangulation)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1.สาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลอานันท
มหิดล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่าสาเหตุมาจาก ภาระงาน ระบบงาน งานที่ไม่ถนัด 
ผู้บริหาร ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2.แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อย
หน่ายของพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะมี 2 ลักษณะ
คือ การจัดการกับตนเอง  ( self-management)  และการจัดการกับสภาพแวดล้อม  
( Environmental Management) 
 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: karuna.kli@stu.nida.ac.th 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม่
และมีการระบาดอย่างหนักในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ มกราคม 
2563 จนถึงปัจจุบันซึ่งมีระยะเวลานานหลายปีท าให้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลกรทางแพทย์ที่เป็นด่านหน้า
และฝ่ายการพยาบาลต้องปฏิบัติงานอย่างหนักมากขึ้นและต้องปฏิบัติในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมาร มีแต่ความเจ็บป่วย และใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 ในประเทศไทยนั้นยังมีการรายงานพบการติดเชื้อของ
เจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานและมีการเสียชีวิตของพยาบาลที่ได้รับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ติด
เชื้อโควิด – 19 เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในช่วง 1 เมษายน – 10 
กรกฎาคม 2564 มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจ านวน 880 รายเป็นกลุ่มพยาบาลมากที่สุด
ถึง 54%  มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจ านวน 7 ราย นอกจากนี้พยาบาลยังได้รับเงินเดือน 
สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาวะกดดันที่สามารถท าให้
พยาบาลเกิดความเครียดจากการท างานซึ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือความกดดันอันไม่พึง
ประสงค์เป็นระยะเวลาที่นานก็จะก่อให้เกิดความเครียดและความไม่พึงพอใจซึ่งหากไม่สามารถแก้ไข
หรือท าให้บรรเทาลงได้ ในที่สุดก็จะเกิดความเหนื่อยหน่าย ซึ่งความเหนื่อยหน่ายเป็นกลุ่มอาการที่
ประกอบด้วยความรู้สึกความอ่อนล้าทางอารมณ์ ลดความเป็นบุคคล และลดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จ ความเหนื่อยหน่ายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติพฤติกรรมและการปฏิบัติงานไป
ในทางไม่พึงประสงค์ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ มีเจตคติไม่ดีต่อผู้ร่วมงานและตนเอง รู้สึกว่า
ไร้ความสามารถ หมดหวังในการท างาน ความผูกพันในอาชีพลดลง มีความตั้งใจในการลาออกจาก
งานจะเห็นได้ว่าความเหนื่อยหน่ายส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคล หน่วยงานและองค์การ 
 การศึกษานี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะเหนื่อยหน่ายและแนวทางการแก้ไขต่อภาวะ
ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอานันทมหิล จ.ลพบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการแก้ไขข้อขัดข้องปัญหาและพัฒนาบ ารุงขวัญและก าลังใจใน
การปฎิบัติงานของบุคลากรพยาบาลเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลโรงพยาบาลอานันท
มหิดล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  



กรุณา กลิ่นสกุล 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 ท าการศึกษาภาวะความเหนื่อยหน่าย ( burnout) ของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิท-19 ในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรีโดยการการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรีระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหารงานด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ค าถามปลายเปิด ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 คน ช่วงเวลา
ที่สัมภาษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึดจุดหมายของการศึกษา
เป็นหลักใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( triangulation) โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรีระดับปฏิบัติการและระดับบริหารงานด้วยด้วยค าถามปลายเปิด 
จ านวน 10 คนด้วยตนเอง  
 

5. ประโยชน์ของการวิจัย  
 1. ท าให้ทราบสาเหตุภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอานันท
มหิดลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 
 2. ท าให้ทราบแนวทางแก้ไขภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
อานันทมหิดลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 3. เพื่อน าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้น าไปใช้ส าหรับผู้บริหารการพยาบาลในการจัดการความเหนื่อย
หน่ายในการท างานเพื่อลดภาวะความเหนื่อยหน่ายที่จะน าไปสู่การขาดงาน การลาออก และปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์การพยาบาลให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติที่
เจริญรุ่งเรือง 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาสาเหตุของภาวะความ
เหนื่อยหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19  2.เพ่ือ
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 และ 3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์
พยาบาลวิชาชีพระดับบริหารและพยาบาลวิชาชีพระดับปฎิบัติการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ านวน 
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10 คน โดยเป็นพยาบาลระดับบริหาร 2 คน และระดับปฎิบัติการ 8 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัด
เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 
หญิง 

จ านวน 
คน 

อายุ ( ระดับปฎิบัติการ) 
20-25 ปี 
25-30 ปี 
30-35 ปี 
อายุ ( ระดับบริหาร ) 
45-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี   

 
 2 คน 
 4 คน 
 2 คน 

 
 1 คน 
1 คน 

 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
 9 คน 
1 คน 

อายุการท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี 
5- 10  ปี                                        
มากกว่า  10 ปี                                

 
3 คน 
5 คน 
2 คน 

 

 สาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 
 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 นั้นมีมุมมองที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 6 สาเหตุ ดังนี้  
 1. ภาระงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด- 19 นั้นผู้ป่วยจะมีอาการความรุนแรงของโรค
ที่มากข้ึนเนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจที่มากขึ้นและมีความจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการรักษามากขึ้นเช่น เครื่องช่วยหายใจ High -flow nasal cannula   บางรายที่
อาการรุนแรงมากอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีความจ าเป็นต้องสอดใส่สายเพ่ือดูความ
ดันโลหิตอย่างใกล้ชิด มีความจ าเป็นต้องสอดใส่สายเข้าบริเวณหลอดเลือดด าใหญ่เพื่อไว้ให้ยาสลบหรื
อยากระตุ้นความดันโลหิต เป็นต้น  
  



กรุณา กลิ่นสกุล 
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จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2 ใน 8 คน   ได้แสดงความเห็นว่า 
“ภาระงานเพิ่มขึ้นค่ะ   ดูแลผู้ป่วยอาการหนักมากข้ึน”  
“งานเพ่ิมข้ึนค่ะ เช่น ต้องไปให้บริการฉีดวัคซีน คัดกรองผู้ป่วย” 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับบริหาร 1 ใน 2 คน   ได้แสดงความเห็นว่า 
“เห็นน้องเข้าไปให้การพยาบาลคนไข้บางทีเข้าไป 3-4 ชั่วโมงกว่าจะได้ออกมา เหงื่อชุ่มตัว หน้าเป็น
รอยแดง เห็นแล้วสงสาร” 
 2. ระบบงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิท 19 นั้นถือเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคใหม่
ที่ยังไม่เคยเกิดข้ึนท าให้หน่วยที่เกี่ยวข้องหรือด่านหน้าที่ส าคัญท่ีต้องรับมือโดยเฉพาะโรงพยาบาล ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยไม่เกิด
การติดเชื้อ เช่น ต้องมีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลมากขึ้น มีการใช้ระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานแทนการพบปะมาก 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการทั้ง 8 คน   ได้แสดงความเห็นว่า 
“เมื่อต้องมาดูแลผู้ป่วยโควิด ก็กลัวตัวเองติดเชื้อและเอาเชื้อไปให้คนที่บ้าน”  
“ท างานไปก็กังวลไป กลัวตัวเองติดจากผู้ป่วย” 
“ก็กังวลกลัวติดเชื้อจากคนไข้ เพราะวัคซีนที่ฉีดก็ฉีดซิโนแวคไปค่ะ แล้วก็เลือกไม่ได้เพราะยังไงก็ต้อง
ท างาน” 
 3.งานที่ไม่ถนัด ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้ในส่วนของพยาบาลได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเพื่อจัดสรรอัตราก าลังในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม   และปรับเปลี่ยนสถานที่
ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อสูง เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ท าให้บุคคลที่ถูกปรับเปลี่ยนไปไม่มีประสบการณ์ 
ทักษะความช านาญไม่เพียงพอ ความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงาน 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการ 3 ใน 8 คน  ได้แสดงความเห็นว่า  
“ ต้องย้ายไปท างานที่อ่ืน เครียด กังวลกับการท างานและการปรับตัวในที่ท างานใหม่” 
“ ย้ายไปก็เครียดเพราะงานไม่ตรงกับความช านาญ” 
“ ปกติดูแลเด็กเล็ก  แล้วต้องไปดูแลผู้ใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนและกังวลค่ะ” 
 4. ผู้บริหาร  ผลการวิจัยพบว่า การกระท าในเชิงลบ และนโยบายที่ไม่ชัดเจนของผู้บริหาร 
การเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่เร่งด่วนตลอดเวลา เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะความเหนื่อยหน่ายในการ
ท างานได้ 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับบริหาร 1 ใน 2 คน ได้แสดงความเห็นว่า  
“ มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งอยู่ตลอดเวลา   ต้องพยายามอธิบายให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ บางครั้งเด็กก็จะมี
อารมณ์ มีต่อต้าน เราก็พลอยเครียดไปด้วย” 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการ 3 ใน 8 คน  ได้แสดงความเห็นว่า 
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“ ตารางเวรชอบเปลี่ยนแปลงตลอด เราก็มีธุระวางแผนชีวิตไว้แล้วก็ต้องเปลี่ยน” 
“ เปลี่ยนนโยบายบ่อย เราก็ต้องปรับตามแบบเลือกไม่ได้ ” 
“ บางช่วงสั่งให้เราไปท างานที่อ่ืน พอไปยังไม่ถึงเวลาที่ก าหนดก็เรียกกลับให้มาท างานที่เดิม” 
 5. ค่าตอบแทน ส าหรับค่าตอบแทนของพยาบาลในโรงพยาบาลอานันทมหิดลนั้นนอกจาก
เงินเดือนก็จะมีเงินค่าใบประกอบวิชาชีพซึ่งจะได้ 1500 บาทต่อเดือนและหากเรียนจบการพยาบาล
เฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการ
บ าบัดทดแทนไตจะได้ค่าตอบแทนเพ่ิมเป็น 2000 บาทต่อเดือน และจะได้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (เวร
บ่าย เวรดึก) ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทน 280 บาทต่อเวร และจะได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเสริม ( 
OT) โดยหากอยู่หอผู้ป่วยสามัญจะได้อัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ 600 บาทต่อเวรแต่หากอยู่ในหอผู้ป่วย
อาการหนัก เช่น ICU CCU จะได้ค่าตอบแทนอยู่ที ่ 800 บาทต่อเวรซึ ่งในช่วงการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นท าให้บุคคลกรด่านหน้าโดยเฉพาะพยาบาลมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อและต้องปฏิบัติงานที่หนักและเสี่ยงมากขึ้น  ท าให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศ
จัดสรรค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยให้เงินเพ่ิมอีก 1000 บาทต่อเวรซึ่ง
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการด าเนินการในเรื่องเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติงานท าให้ยังไม่ได้
ค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยที่ปฏิบัติงานทามกล่างความเสี่ยงนี้ 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการทั้งหมด 8 คน  ได้แสดงความเห็นว่า  
“ งานก็เสี่ยง เงินค่าตอบแทนก็ยังไม่ได้” 
 6. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ในการท างานในสถานการณ์ปกติโรงพยาบาลก็จะมี
การจัดสถานที่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน เช่น มีห้องแยกส าหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ 
มีห้องความดันลบส าหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการกระจายเชื้อผ่านทางอากาศ และมีอุปกรณ์ในการ
ป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายที่เป็นพื้นฐานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การสวมผ้าปิดจมูก 
(Mask) แว่นตา ( Goggle) เสื้อคลุม ( Gown) และถุงมือ ( Glove) เป็นต้น ซึ่งก็มีเพียงพอส าหรับการ
ใช้เพราะไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 
นั้น ประชาชนทั่วไปก็มีความต้องการใช้อุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น ผ้าปิดจมูก ( Mask)ท าให้บางครั้ง
อุปกรณ์พ้ืนฐานนั้นขาดตลาด หรือบางที่ก็ได้มาใช้ในคุณภาพที่ลดลงไปจากเดิมท าให้บางครั้งผู้ใช้ก็เกิด
ความกังวลถึงคุณภาพและความสามารถในการป้องกันเชื้อโรค  และการท างานในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19  ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่รัดกุมมากขึ้น อาทิเช่น  ชุด PPE 
ซึ่งบางครั้งชุดก็มีค่อนข้างจ ากัดและขนาดก็อาจไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติท าให้ไม่มีความกระชับและ
อาจไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน  หน้ากาก N95 ซึ่งควรใช้ครั้งเดียวแต่ก็มีการน ากลับมาใช้ซ ้าโดยมีการ
น าไปอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวี ท าให้บางครั้งพยาบาลก็รู้สึกมีความกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและเม่ือต้องเจอกับเหตุการณ์หรือปัญหาบ่อยๆก็จะเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
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 จากการสัมภาษณ์พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2 ใน 8 คน  ได้แสดงความเห็นว่า 
“ กังวลกับคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อมว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพไหม” 
“ อุปกรณ์บางอย่างใช้แล้วต้องกลับมาใช้ซ ้ากลัวจะไม่ได้คุณภาพดีเหมือนเดิม” 
 แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ไขเมื่ออยู่ในภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นมีมุมมองที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะห์แล้วแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. การจัดการกับตนเอง( self-management) 
 จากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นจะมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง เช่น การนอนหลับพักผ่อน การหากิจกรรมต่างๆ
ท า เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นโทรศัพท์ ออกไปท่องเที่ยว ท าอาหาร ท าขนม  และจัดการกับระบบ
ความคิดของตนเองใหม่ มองโลกในแง่บวกเพ่ือขจัดความเหนื่อยล้าทางร่างกาย และจิตใจ 
พยาบาลทั้งหมดจ านวน 10 คน  ได้แสดงความเห็นว่า 
“ หนูก็จะลงมาพักผ่อน นอนหลับยาวๆค่ะ”  
“ ก็จะไปหากิจกรรมท า เช่น ฟังเพลง เล่นโทรศัพท์ ค่ะ”  
“ ก็จะจัดการกับระบบความคิดใหม่ เช่น มองคนท่ีแย่กว่า ค่ะ”  
“ ก็จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเม่ือต้องขึ้นเวรยาวๆค่ะ เช่น ไปทะเล”  
“ ดู ซีรี่ย์ยาวๆไปเลยค่ะ   หลงพระเอกในซีรี่ย์ ( แสดงอาการหัวเราะ)”  
“ ไปเท่ียวคาเฟ่ กับเพ่ือนแล้วก็เล่า ระบายความเครียดให้เพื่อนฟังค่ะ”  
“ เข้าวัดปฎิบัติธรรมบางนานๆครั้ง”  
“ ลองหาอะไรใหม่ๆที่เราไม่ค่อยถนัดท า เช่น เปิด YOUTUBE ท าอาหาร ท าขนม ค่ะ”  
“ แลกเวรกับเพ่ือนร่วมงาน  จะได้พักผ่อนยาวๆ เวลารู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมาท างาน”  
“ ไปเท่ียวไกลๆ นานๆเช่น ต่างประเทศค่ะ   แต่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดท าให้ไปเที่ยวไม่ได้”  
“หากิจกรรมท าร่วมกับครอบครัวค่ะ เช่น ดูหนัง กินข้าวด้วยกัน”  
 2. การจัดการกับสภาพแวดล้อม 
 จากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นจะมีการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยหน่าย ด้วยการแลกเวร จ้างเวรกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ท าให้ตัวเองรู้สึกอ่อนล้า  และจะมีการออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆเพ่ือลดความเหนื่อยล้าจากการท างาน และมีการใช้สิทธิและเสียงที่จะบอกความต้องการ
และสภาพปัญหาที่พบเจอแก้ผู้บริหารในการปรับหรือจัดระบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการของตน 



การศึกษาภาวะความเหนื่อยหน่าย (burnout) ของพยาบาลวิชาชพีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
อานันทมหิดล จ.ลพบุรี 
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 พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2 ใน 8 คน  ได้แสดงความเห็นว่า 
“ แลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน  หรือจ้างให้ขึ้นเวรแทนจะได้พักผ่อนยาวๆ เวลารู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมา
ท างาน” 
“ เข้าไปอธิบายและเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการท างานให้หัวหน้าฟัง เพื่อที่หัวหน้าจะได้ทราบ
ปัญหาแล้วน าไปพิจารณาต่อไป” 
 ข้อมูลเพื ่อเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การให ้ มี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 5 จาก 10 คนมีความต้องการที่จะให้ผู้บริหารได้ให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุน ดังนี้ 
1. ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้ 
2. ควรมีการชี้แจงนโยบายหรือข้อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างรวดเร็วและ
ทราบการปฏิบัติในทุกระดับ  
3.ควรให้ผู ้ปฏิบัติที ่อยู ่ด ้านหน้ามีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือข้อปฏิบัติที ่ต ้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ  
4.ควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสมในสถาการณ์ที่เป็นภาวะวิกฤติ
และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
5.ควรมีการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความช านาญแก่บุคคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความเหมาะสมเพ่ือให้บุ
คลลากรมีประสิทธิภาพและสามารถท างานได้หลากหลายมิติ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 สาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่าย 
 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิท-19 นั้นมีมุมมองที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 6 สาเหตุ ดังนี้  
 1. ภาระงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด- 19 นั้นผู้ป่วยจะมีอาการความรุนแรงของโรค
ที่มากข้ึนเนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจที่มากขึ้นและมีความจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการรักษามากขึ้นเช่น เครื่องช่วยหายใจ High -flow nasal cannula   บางรายที่
อาการรุนแรงมากอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีความจ าเป็นต้องสอดใส่สายเพ่ือดูความ
ดันโลหิตอย่างใกล้ชิด มีความจ าเป็นต้องสอดใส่สายเข้าบริเวณหลอดเลือดด าใหญ่เพื่อไว้ให้ยาสลบหรื
อยากระตุ้นความดันโลหิต เป็นต้น  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท า
ให้เกิดภาวะเหนื่อยหน่ายในการท างานซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสาเหตุของการเกิดภาวะหมดไฟของ 
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Cherniss(1980) Maslach และ Jackson(1981) ที่ระบุว่า ปริมาณงานหรือภาระงานที่มากเกินไป
เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างาน 
 2.ระบบงาน  ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นถือเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคใหม่
ที่ยังไม่เคยเกิดข้ึนท าให้หน่วยที่เกี่ยวข้องหรือด่านหน้าที่ส าคัญท่ีต้องรับมือโดยเฉพาะโรงพยาบาล ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยไม่เกิด
การติดเชื้อ 
 ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ยากล าบากข้ึน
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะความเหนื่อยหน่ายในการท างานได้ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Smith,Segal และ Robinson (2019) ที่ระบุว่า การท างานในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงหรือมีความ
กดดันสูงเกินไปเป็นสาเหตุของภาวะความเหนื่อยหน่ายในการท างานได้   
 3.งานที่ไม่ถนัด  ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 นี้ในส่วนของพยาบาลได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเพื่อจัดสรรอัตราก าลังในการดูแลผู้ป่วย และปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานให้กับ
กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อสูง เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีการได้รับงานที่มอบหมาย
เป็นงานที่ไม่ถนัด ไม่ตรงกับทักษะพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และงานที่ไม่ชอบ เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดภาวะความเหนื่อยหน่ายได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสงวน ลือเกียรติบัณฑิต ( 2542) ที่
พบว่าลักษณะงานที่ต้องอาศัยความรู้หรือทักษาะมาก หรืองานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมกับความรู้เป็น
สาเหตุของภาวะเหนื่อยหน่ายในการท างานได้ 
 4. ผู้บริหาร  ผลการวิจัยพบว่า การกระท าในเชิงลบ และนโยบายที่ไม่ชัดเจนของผู้บริหาร 
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะความเหนื่อยหน่ายในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสาเหตุของ
ภาวะหมดไฟในการท างานที่พบว่า การไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารหรืออุปสรรคจากผู้บริหาร 
( Maslach & Jackson,1981) เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความเหนื่อยหน่ายจากการท างาน โดย
เมื่อใดที่บุคคลกรรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากองค์การจะท าให้โอกาสพบภาวะความ
เหนื่อยหน่ายจากการท างานเพ่ิมสูงขึ้น 
 5.ค่าตอบแทน  ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้บุคคลกรด่านหน้ามีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อและต้องปฏิบัติงานที่หนักมากขึ้น ท าให้มีการประกาศจัดสรรค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและละเอียดอ่อนมาก แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีแจ้งไว้และกลุ่มตัวอย่างยังมีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้ในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับภาระ
งานและความเสี ่ยงในการปฏิบัติ จึงเป็นสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในงาน ซึ ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่องาน ( ประเวศ ตัณติวัฒนกุล,2550) ที่พบว่าการจ้างงานใน
อัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ตลอดจนการให้สวัสดิการที่คุ้มค่า มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะท าให้
บุคคลากรมีพึงพอใจในงานลดภาวะความเหนื่อยหน่ายในการท างานลงได้ 
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 6.สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จากการท างานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่รัดกุมขึ้น เช่น ชุด PPE  หน้ากาก N95 และต้อง
ปฏิบัติงานในห้องแรงดันลบเพื่อความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าบุคคลกรมีความวิตกกังวลกับ
คุณภาพและปริมาณของทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้จึงส่งผลให้เป็นสาเหตุเกิดความเหนื่อยหน่าย
ในงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่องาน ( ประเวศ ตัณติวัฒนกุล,2550) 
ที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งสถานที่ท างานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของบุคคลเป็นผลท าให้เกิดความเครียดและ
เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท างานได้ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะความเหนื่อยหน่าย 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ไขเมื่ออยู่ในภาวะความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นมีมุมมองที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะห์แล้วแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะตามแนวคิดของ ( Yee,1981)  ดังนี้ 
 1. การจัดการกับตนเอง  ( self-management)   
 1. การจัดการกับตนเอง ( Self – management)  จากผลการวิจัยพยาบาลโรงพยาบาล
อานันทมหิดลในช่วงการปฏิบัติงานที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 จะมีวิธีการแก้ไขเมื่ออยู่ใน
ภาวะเหนื่อยหน่ายที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับ  ( Yee,1981; Duxbury,1984) ที่ได้ค้นหาแหล่งที่
ท าให้เกิดความเครียดและพัฒนาวิธีปรับตัวเผชิญกับความเครียด ตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่เป็น
จริง รับประทานอาหาร ออกก าลังกายให้เพียงพอ จัดการกับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ท างานอดิเรก 
หยุดพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักสร้างอารมณ์ขันและท ากิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียด หลีกเลี่ยงการ
แข่งขันควรเป็นทั้งผู ้ปฏิบัติ ผู ้ให้ความรู้และให้การสนับสนุนผู้อื ่นกระตุ้นหรือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน ควรสนุกกับการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน ควรมีการต่อสู้หรือเรียกร้องอย่างเป็นธรรม พูดคุย
กับปัญหาและความรู้สึกของตนอย่างเปิดเผยและชัดเจน การต่อสู้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและลดความตึงเครียดลงได้ ควรพัฒนาความรู้ในวิชาชีพของตน โดยการ
เข้าร่วมสัมมนา อ่านวารสารต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานด าเนินชีวิตอย่างมี
ความหมาย ควรส ารวจข้อบ่กพร่องของตนด้วยไม่ควรน าปัญหาจากที่ท างานกลับไปที่บ้า น ควรรู้
ข้อจ ากัดของตน และต้องเข้าใจว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ต้องใช้เวลานานมากจึงจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 
 2. การจัดการกับสภาพแวดล้อม ( Environmental Management) ผู้บริหารควรจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม ( Yee,1981) ดังนี้ การจัดอัตราก าลังให้ได้สัดส่วนกับ
ผู้รับบริการ จัดให้ได้รับผิดชอบเฉพาะงานที่เป็นหน้าที่ และมอบหมายงานที่ไม่ใช้หน้าที่ให้กับบุคคล
อื่น ควรจัดให้ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ท าให้รู้สึกอสิระ 
และมีสิทธิ ์มีเสียงที ่จะแสดงความคิดเห็น ควรตั ้งเป้าหมายร่วมกัน โดยการสนับสนุนให้เขามี
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ความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดให้มีระบบแรงสนับสนุนทางสังคมเชิงวิชาชีพ ( Social-Professional 
Support System) หรือไม่เป็นทางการ ซึ่งจะท าให้ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม อันเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเผชิญความเครียดได้ ซึ่งผลจากการวิจัยพยาบาลก็มีการแก้ไขหรือรับมือกับ
ภาวะความเหนื่อยหน่ายที่หลากหลาย อาทิ เช่น การปรับเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ เช่น การ
เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ   และมีความต้องการที ่จะให้ผู ้บริหารจัดสรร
อัตราก าลังและจัดสรรความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญ ของบุคคลากร ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ( Yee,1981) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 แนวทางการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้บริหารในการวางกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
สนับสนุนการด าเนินการขององค์การหรือการปฏิบัติตามพันธกิจขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 องค์การพยาบาลน าผลการศึกษาไปพัฒนาสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะเหนื่อยหน่ายและ
ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการจัดการความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคคลากรพยาบาลในช่วง
วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เหนื่อยหน่ายลง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. น าไปศึกษาในหน่วยงานอื่นของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้บริหารได้วางกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติพันธกิจขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานการพยาบาลภายในองค์การช่วงภาวะวิกฤติจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19ให้มีประสิทธิภาพ  มีดังนี้ 
 1. ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
การใช้ 
 2. ควรมีการชี้แจงนโยบายหรือข้อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้แก่ผู ้ปฏิบัติได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วและทราบการปฏิบัติในทุกระดับ  
 3.ควรให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้านหน้ามีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือข้อปฏิบัติที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ  
 4.ควรมีการจัดสรรอัตราก าลัง และค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสมในสถา
การณ์ที่เป็นภาวะวิกฤติและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 5.ควรมีการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความช านาญแก่บุคคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความเหมาะสม
เพ่ือให้บุคลลากรมีประสิทธิภาพและสามารถท างานได้หลากหลายมิติ  
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ข้อมูลเพื่อเสนอเป็นแนวทางเพื่อเป็นนโยบายของภาครัฐ 
 1. รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับบุคลากรด้านหน้า เนื่องจากบุคลลากรด้านสาธารณสุขมีน้อย
และปริมาณงานที่ต้องท ามีมากจึงควรลดภาระงานด้วยการให้นโยบายและแนวปฏิบัติกับประชาชน
อย่างเคร่งครัด เช่น การล็อคดาว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และจัดสรรวัคซีนอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึงเพ่ือทุเลาความรุนแรงของโรค   
 2.ควรมีการกระจายภาระงานให้กับบุคลากรอ่ืน อาทิเช่น ใช้ระบบ อสม. โดยให้ อสม. เข้าไป
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและ
การดูแลของโรงพยาบาล 
 3.ควรด าเนินการเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน หรือสวัสดิการที่เป็นธรรม และเป็นจริง เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 
 4. การบริหารงานในภาครัฐควรลดล าดับขั้นตอนเพื่อให้รวดเร็วในการด าเนินการงานหรือสั่ง
การในภาวะเร่งด่วน 
 5. รัฐควรสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะ
ได้มีการผลิตและใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศเราเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดการขาด
แคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ 
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 
 

กฤษฎำ วงษ์วิวัฒนำวุฒิ* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ
ศึกษาลักษณะการให้บริการและสภาพปัญหา การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อต้นแบบ Platform อัจฉริยะ ผลการศึกษาพบว่า ต้นแบบระบบนิเวศการให้บริการของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะต้องมีการก าหนดคุณค่าของการให้บริการ โดยการยึดหลักธรรม-
ภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการให้บริการแก่ประชาชน และกิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ 
ต้องยกระดับรูปแบบการด าเนินงานแบบเดิม จากการใช้หนังสือราชการไปสู่ระบบดิจิทัลทั้งหมดในทุก
กระบวนการด าเนินงาน ส่วนที่มาของรายได้และรายรับต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากส่วนกลางหรือหารายได้จากช่องทางอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับเรื่องหุ้นส่วนการด าเนิน
ภารกิจต้องเป็นการบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วน อีกท้ังในเรื่องของทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ใน
การให้บริการประชาชน คือ คน, เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี แต่ทว่าสิ่งส าคัญคือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมา
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการมุ่งเน้นที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นส าคัญ การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอต้องมี
ความเป็นกลางและความเป็นธรรม การก าหนดช่องทางการให้บริการจะต้องมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในการรับบริการของประชาชน โดยเฉพาะผ่านทางระบบดิจิทัลหรือ Platform ต่าง ๆ และสุดท้าย 
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เรื่องโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่ายต้องได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนา 
Platform การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากข้ึน ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบ Platform 
อัจฉริยะการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยจะเสนอร่างต้นแบบในรูปแบบ 
Web Platform และ Mobile Platform ที่มาจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบนิเวศ, Platform อัจฉริยะ, กำรให้บริกำร, ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 
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The development of Ecosystem prototype and servicing intelligence  
platform for Damrongdhama District Centers in Pattani province 

 
 
 
 
 

Kritsada Wongvivattanavuth* 
 

Abstract 

 This research is qualitative research. Objectives of this study are to examine 
service nature and problem condition in Damrongdhama District Centers in Pattani 
province, develop ecosystem prototype and intelligence platform, understand service 
of the centers and analyze all the stakeholders’ opinion. The results of this study are 
analyzed by using nine tools. Firstly, service value setting, Good Governance is required 
to serve citizens. For main activities of mission; the system has to be changed from 
submitting traditional official documents to transferring information via digital platform. 
For source of revenue, Damrongdhama District Centers in Pattani province require more 
budget from Department Of Provincial Administration; otherwise, seeking more income 
from other related legal activities. For alliance of the mission, all alliance integration is 
needed. For major resources to be used, the major resources considering for servicing 
citizens are human, money, equipment and technology. Next, the important issue is 
how to develop human resource in such a way that they can understand technology 
and digitalization which have been changing all the time recently. Another issue is how 
to define the targeting group which really demands urgent assistant from government 
sector. For relationship format of establishing the district center, it aims from equality 
and equitability. For service channels, they should have more varieties especially by  
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using digital platform. Lastly, budgeting structure, more budget is demanded for 
developing the platform to service citizen in time and efficiently. To sum up, the 
suggestion about the intelligence platform prototype will be web platform and mobile 
platform which includes all the stakeholders’ opinion and advice. 
 
Keywords: Ecosystems, Intelligence Platform, Service, Damrongdhama District 
Centers 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐบาลในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดปัญหาความเหลื่อมล ้า ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รัก
สามัคคี ความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมรับและแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ภายใต้
กลไกการขับเคลื ่อนที ่ส าคัญยิ ่งประการหนึ่ง คือ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยให้จังหวัดทุก
จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื ่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท า
หน้าที่ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยความ
สะดวกให้การบริหารงานศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน โดยการปรับโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ด ารงธรรมในส่วนกลาง 
แบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และศูนย์ด ารงธรรมใน
ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และระดับอ าเภอ คือ 
ศูนย์ด าธรรมอ าเภอ  
 โดยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ถือเป็นศูนย์ด ารงธรรมที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและ
มีการจัดตั้งครบทั้ง 878 อ าเภอ ทั่วประเทศ ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ท าการเปลี่ยน
ชื่อจาก “ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ” ที่มีอยู่แต่เดิม มาเป็น “ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ” เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ์ เนื่องจากในสภาวะการปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่ดิน และ
ปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพิ่มขึ้น ระบบบริการประชาชน
ของศูนย์ด ารงธรรมแบบเดิมอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมขึ้นใหม่ โดยควรจะน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับ
การให้บริการประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตแทบทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึงจ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยภาครัฐในหลาย
ประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาลแบบเดิมไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคม เป็นทั ้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที ่จะปรับปรุงทิศทางการ
ด าเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้ าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งภาครัฐถือเป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งในบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และในฐานะของผู้ปฏิบัติ
หรือผู้น านโยบายไปท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ่ม
ปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์กับการด าเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากที่สุด 

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอที่ในปัจจุบันและอนาคตต้องมีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์กับการให้บริการแก่
ประชาชน เพราะเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงต้องการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี เพื ่อให้ได้ต้นแบบ Platform อัจฉริยะที ่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริการและสภาพปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด
ปัตตานี 

2) เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี 

3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อต้นแบบ Platform อัจฉริยะ 
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี 

 

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  

กับการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริการและสภาพปัญหา การพัฒนา
ต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ รวมถึงวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อต้นแบบ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี Alexander 
Osterwalder และYves Pigneur (2014: pp.70-71) กล่าวว ่า Business Model Canvas (BMC) 
เป็นตัวแบบที่ช่วยในการออกแบบพัฒนารูปแบบธุรกิจและองค์การ เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน



การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉรยิะการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี 
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องค์การ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพองค์การได้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมิน
ความสมรรถนะ ประเมินความส าเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์การ เพ่ือจะได้พัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนผังโมเดล
ธุรกิจได้แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ หรือองค์ประกอบของธุรกิจหรือองค์การ
ออกเป็น 9 ส่วน โดยสามารถอธิบายองค์การในแบบเรียบง่ายและรวดเร็วบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว 
เพื่อให้ทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การสามารถเข้าใจและสื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น 
และน าไปใช้งานต่อได้ทันที นอกจากจะท าให้การสื่อสารชัดเจนแล้ว จุดเด่นของ  Business Model 
Canvas (BMC)  คือ ท าให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมขององค์การเพื่อจะปรับจุดด้อย เพิ่มจุดแข็ง 
รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์การได้ง่ายและรวดเร็ว โดยองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วน 
ขอ ง  Business Model Canvas (BMC)  Alexander Osterwalder และYves Pigneur (201 4 : 
pp.71-72) ได้อธิบายองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1) การก าหนดคุณค่า (Value Propositions - VP) หมายถึง การก าหนดคุณค่าใน
การด าเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะเลือกของคู่แข่ง คุณค่า
ของสินค้าและบริการ อาจเป็นวัตกรรม หรือการน าเสนอสิ่งใหม่ หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่ท าให้
คุณค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสิ่งที่เป็นคุณค่ากับลูกค้า ได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความสะดวกใน
การเข้าถึงสินค้าและบริการ ความแปลกใหม่ การออกแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะราย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ราคาสินค้าและค่าบริการ การลดต้นทุนของสินค้า และ
การลดความเสี่ยง เป็นต้น ดังแนวคิดทฤษฎีของ David A Aaker ที่กล่าวถงึการก าหนดคุณค่าของตรา
สินค้าหนึ่งๆ ที่มีต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการนั้นออกเป็นลักษณะส าคัญ 3 ลักษณะ คือ คุณค่าด้าน
ประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) และคุณค่าใน
การแสดงออกถึงตัวตน (Self Expressive Values) ซึ่งจากการก าหนดคุณค่าของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอในปัจจุบันจะตรงกับคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) และคุณค่าทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Values)  

 2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ (Key Activities - KA) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องท า
เพื่อให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่องค์การต้องท าเพื่อให้โมเดลธุรกิจประสบความส าเร็จ 
กิจกรรมหลักเหมือนกับทรัพยากรหลักตรงที่ช่วยให้องค์การสามารถสร้างและเสนอคุณค่า การเข้าถึง
ตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้ โดยกิจกรรมหลักอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่
ประเภทของโมเดลธุรกิจ และรูปแบบการจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max 
Weber ซึ่งเป็นด าเนินงานอย่างมีหลักการและเหตุผลเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเขา
ก าหนดให้องค์การแบบดังกล่าวมีลักษณะ คือ มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน งานถูกจัดแบ่งออกมา
ส าหรับคนงานอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คนงานมีความเชี่ยวชาญในการท างานนั้นๆ มีล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งถูกระบุอย่างชัดเจน และ



กฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒ ิ
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แต่ละต าแหน่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงขึ้นไปอีก 1 ล าดับ กระบวนการท างานและกฏที่
เป็นทางการ มีการก าหนดแนวทางด้านพฤติกรรมและการตัดสินใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บ
บันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้ ไม่เลือกปฏิบัติ กฏและกระบวนการทุกอย่างใช้กับคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วน
รูปแบบการให้บริการแบบ E Service ตามแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หรือ (กพร.) ที่ได้วางหลักการไว้ว่า การให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพจิารณาว่าระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานจัดว ่า เป็นระบบบริการอิเล ็กทรอนิกส์ต ้องเป็นการให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประชาชน หน่วยราชการ 
ภาคธุรกิจและองค์กร รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูลสนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์การ และการบริการแบบ One Stop Service ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (2560) ที่ต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถ
รับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการ
ต่างๆ หลายแห่งซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็น
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ โดย
สามารถที ่จะใช้บริการร่วมกันทั ้งในด้านสถานที ่ บุคลากร ตลอดจนเครื ่องมือเครื ่องใช้ต่างๆ 
นอกจากนั้นยังเป็นการจัดท าส านักงานบริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ขึ้นเพ่ือให้บริการ
ประชาชนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถ
ติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non-Stop Service) และทุกสถานที่โดยไม่ต้องเดินทางมายัง
หน่วยงานของรัฐอีกต่อไป 

 3) ที่มารายได้และรายรับ (Revenue Streams - RS) หมายถึง เงินที่ลูกค้าได้รับ
จากลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยต้นทุนต้องถูกน าไปหักลบออกจากรายได้เพื ่อให้ได้รายรับ หากลูกค้า
เปรียบเสมือนหัวใจของโมเดลธุรกิจ กระแสรายได้และรายรับก็เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ขององค์การ 
ซึ ่ง John L. Mikesell (1995) ที ่ได้แบ่งประเภทงบประมาณออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ระบบ
งบประมาณแบบเน้นการควบคุม (Line-item budget) 2) ระบบงบประมาณแบบเน้นการจัดการ 
หรือระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance budget) และ 3) ระบบงบประมาณแบบ
วางแผน หรืองบประมาณแบบแผนงาน (Program budget) หรืองบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance-based budget) 

 แนวคิด crowdfunding ของ ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล (2563) เป็นวิธีการที่องค์การ
หรือธุรกิจสามารถมาระดมทุนจากมวลชนหมู่มาก (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง หรือ funding 
portal ซึ่ง funding portal มีหน้าที่คัดกรองและเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่จะระดมทุน โดยธุรกิจจะน า
เงินที่ระดมทุนส าเร็จมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่ง crowdfunding มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
แบบบริจาค (donation) โดยไม่หวังผลตอบแทน แบบสิ่งของ (reward) ได้ผลตอบแทนเป็นสิ่งของ
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หรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าที่จะผลิต แบบ P2P lending ให้กู้ยืมเงิน ได้คืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เมื่อถึงก าหนดเวลา และแบบหลักทรัพย์ที่ระดมทุนโดยได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือหุ้นกู้ 

 4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ (Key Partners - KP) หมายถึง เครือข่ายและพันธมิตร
ที่ท าให้โมเดลธุรกิจประสบความส าเร็จ เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยจัดหาวัตถุดิบและการ
ช่วยจ าหน่ายสินค้าและบริการ การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย เพื่อให้โมเดลธุรกิจเกิดผลลัพธ์ดีที่สุด 
และลดความเสี่ยง อีกทั้ง ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ (2545) กล่าวถึง หุ้นส่วนและ
เครือข่ายพันธมิตรที่ที่แตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง คือ “พันธมิตรในสายใยแห่งคุณค่า” ซึ่งเป็น
พันธมิตรที่ช่วยสร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ ๆ ซึ่งสามารถแบ่งกลยุทธ์ของการเป็น
พันธมิตรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  (1) พันธมิตรต้นน ้า พันธมิตรแต่ละฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรมขั้นแรกของ
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการผลิต (Manufacturing) โดยอาศัย
การรวมกาแลกเปลี่ยน และการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยี รวมไปถึงทุนทรัพย์อย่างอ่ืนที่ใช้ในการวิจัย
และพัฒนา วิธีนี้ใช้กันมาก เพราะองค์การที่ไม่สามารถลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตามล าพัง 

  (2) พันธมิตรปลายน ้า เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้า และการตลาด
ขององค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกันโดยอาศัยระบบการกระจายสินค้า การพัฒนากิจกรรมการขายร่วม 
เป็นต้น ซึ ่งนอกจากการได้ขายสินค้ามากขึ ้นแล้ว พันธมิตรปลายน ้ายังช่วยลดต้นทุนในการท า
การตลาดหรือสร้างตลาดขึ้นใหม่ ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น แบ่งกันออกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือบริการร่วมกัน หรืออาจไม่ต้องลงทุนในรูปตัวเงินเพ่ิมเติม 

  (3) พันธมิตรล าน ้า ถือว่าเป็นการรวมจุดแข็งของธุรกิจต้นน ้า หรือหน่วยงาน
ผลิต/วิจัยจากองค์กรหนึ่งกับจุดแข็งของธุรกิจปลายน ้าหรือหน่วยงานด้านการขายจากอีกองค์กรหนึ่ง 

 5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ (Key Resources - KR)  หมายถึง ทรัพยากรที่ส าคัญกับ
ธุรกิจเรา ทรัพยากรในที่นี้หมายรวมทั้ง คน เครื่องจักร เงินทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ สิ่งที่
ควรเขียนในช่องนี้ควรจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ทรัพยากรส่วนที่เรามีอยู่ และ ทรัพยากรส่วนที่เราต้องมี 
การมองหาทรัพยากรเราต้องย้อนกลับไปดูว่าลูกค้าของเราคือใคร อะไรคือคุณค่าที่เราจะน าเสนอแก่
ลูกค้า และทรัพยากรของเราจะสามารถสร้างคุณค่านั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งควรวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิดบริหารจัดการแบบ 4 M’s โดยทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมี
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ ดีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



กฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒ ิ
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 6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Customer Segments - CS) หมายถึง ผู้ซื้อสินค้า
หรือบริการ เป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์การที่องค์การต้องการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ ลูกค้า
ถือเป็นหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น องค์การ
สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยแบ่งตามความต้องการ พฤติกรรม หรือคุณสมบัติอื่น ๆ 
โมเดลธุรกิจอาจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการของ
องค์การ องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด เมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะ
สามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า ดังเช่นแนวคิด
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Armstrong และ Kotler (2007) โดยได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า กลุ่มที่มี
ความต้องการรสนิยมการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการเหมือนๆ กัน ก าหนดตลาดเป้าหมายเกิดจาก
การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้คุณลักษณะของผู้บริโภคที่มีความเหมือนๆ กัน และสามารถสร้างยอดขายได้
ด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุด การพัฒนาตลาดเป้าหมายเริ่มจากการเลือกจากกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้ใช้ สินค้าในวง
กว้าง แล้วแบ่งส่วนตลาดและเลือกส่วนตลาดที่คิดว่า มีประสิทธิผลและสามารถสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อท าให้ผู้ซื้อท าการซื้อหรือรับบริการ โดยการแบ่งส่วนตลาดเพื่อกลุ่มเป้าหมายนั้น กลุ่มแรกที่
ก าหนดไดอ้ย่างชัดเจนคือกลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงและ
ต้องการสื ่อถึงโดยตรง กลุ ่มเป้าหมายอีกกลุ ่มหนึ ่ง อาจมีการก าหนดไว้ คือ กลุ ่มเป้าหมายรอง 
(Secondary Target) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้เป้าหมายหลัก แต่มีแนวโน้มขยายตัวและมีก าไรสูง 

 7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ (Customer Relationships - CR) หมายถึง 
วิธีการในการรักษาลูกค้าเดิม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่บริษัทสร้างขึ้นกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม บริษัท
ควรระบุ รูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่
แบบเป็นส่วนตัวไปจนถึงแบบทางการ ซึ่งอาจถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจและความต้องการที่แตกต่าง
กันของ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ที่กล่าวว่าระดับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูกค้ามีอยู่ 6 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับ “ลูกค้าคาดหวัง” (Prospect) เป็นลูกค้าที่บริษัท
ได้มีโอกาสในการเสนอขายสินค้าและบริการ ท าให้ลูกค้ามีความสนใจและอาจจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งลูกค้า
เหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็น “ลูกค้าคาดหวัง” ของบริษัท 2. ระดับ “ผู้ซื้อ” (Purchasers) หลังจากที่
บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าคาดหวังและน าเสนอสินค้าหรือการบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
คาดหวังเหล่านั้น จนสามารถตัดสินใจซื้อได้ในที่สุดแล้วขั้นต่อไปบริษัทต้องจัดท าโปรแกรมการตลาด
และระบบ CRM ที่จะท าให้ผู้ซื้อเหล่านี้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง 3. ระดับ 
“ลูกค้า” (Clients) ลูกค้าหรือธุรกิจที่ซื้อสินค้าหรือการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หนึ่ง จนกระทั่งความภักดีต่อสินค้าหรือการบริการของบริษัท ตลอดจนแนะน าสินค้าหรือการบริการ
ของบริษัทให้ผู้อื่นได้ทดลองใช้พร้อมทั้งปกป้องชื่อเสียงของบริษัทจากการโจมตีของคู่แข่งขันด้วย 4. 
ระดับ “ลูกค้าผู้สนับสนุน” (Supporters) คือลูกค้าประจ าที่รู้สึกชอบบริษัท มีทัศนคติและภาพลักษณ์
ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท แต่ยังไม่ออกมาสนับสนุนอยางจริงจัง ่่ ซึ่งการที่จะ
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ท าให้ลูกค้าผู้สนับสนุนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนอยางจริงจังนั้น บริษัทจ าเป็นต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 5. ระดับ “ผู้มีอุปการคุณ” (Advocates) คือลูกค้าผู ้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของบริษัทมาตลอด คอยแนะน าลูกค้าและลูกค้ารายอื่นให้มาซื้อสินค้าหรือการบริการของ
บริษัท เรียกว่า ท าการตลาดภายนอกแทนบริษัท 6. ระดับ “หุ้นส่วนธุรกิจ” (Partners) คือลูกค้าที่
ก้าวขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายและผลกาไรของบริษัทในระดับนี้
ก่อให้เกิดความภักดีในบริษัทและตราสินค้าของบริษัทมากท่ีสุด 

 8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ (Channels - CH) หมายถึง ช่องทางในซื้อขาย
และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ลูกค้าเราเป็นแบบไหน ลักษณะธุรกิจเราเป็นอย่างไร การ
ซื้อขาย ผ่านช่องทางใดจึงจะสะดวกมากที่สุด นอกจากนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็ต้อง
เลือกให้ ถูกต้อง ตรงจุด ลูกค้าเราอยู่กับสื่อชนิดใด เราจะแจ้งข้อมูลสินค้า หรือบอกโปรโมชั่นกับลูกค้า
ผ่านสื่อประเภทใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนท าธุรกิจจ าเป็นต้องรู้ ซึ่งช่องทาง
เหล่านี้มันเกิดข้ึนตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ไปจนถึงหลังการขายสินค้าและบริการ 

 9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย (Cost Structure – CS) หมายถึง ต้นทุนมี
หลายประเภท หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ จะมี 2 ประเภท คือ ต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าน ้ามัน ค่าบ ารุงรักษาเรื่องจักร ค่าเช่าส านักงาน ฯลฯ และอีกประเภทหนึ่ง
คือ ต้นทุนเพื ่อเพิ ่มคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบโฆษณา งบเช่าพื ้นที่พิเศษเพื ่อลูกค้าของตนเองตาม
ห้างสรรพสินค้า งบลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ แต่ถ้าแยกตามประเภทของต้นทุน จะมี 4 ประเภท 
ดังนี้ ต้นทุนคงท่ี (fixed cost) เป็นรายจ่ายคงที่ จ่ายประจ า เช่น ค่าจ้างพนักงาน และค่าเช่า เป็นต้น, 
ต้นทุนผันแปร (variable cost) จ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ และค่า
น ้ามัน เป็นต้น, ต้นทุนผลิตมากแล้วราคาถูกลง (economy of scale) เช่น สั่งผลิตขวดโหลใส่อาหาร
จ านวน 10,000 ใบขึ้นไป จะได้ราคาต่อชิ้นถูกกว่าปกติ และต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (economy 
of scope) เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมกัน และจัดส่งทีเดียวจะได้ส่วนลดมากกว่า  

 ส ่วนเร ื ่องแพลตฟอร ์ม (Platform)  Geoffrey Parker , Marshall Van และ Alstyne 
Sangeet (2016: pp.8)  ได้จ าแนกประเภทการด าเนินธุรกิจ ไว้ 2 รูปแบบ คือ 1. ธุรกิจแบบ “ท่อ
น ้า” (Pipe) กับ 2. ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม “Platform” โดยการด าเนินธุรกิจแบบท่อน ้าเป็นรูปแบบ
ธุรกิจดั้งเดิมมายาวนาน คือ ผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าข้ึนมา แล้วขายให้ผู้บริโภค มูลค่าเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ตั้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า การท าธุรกิจรูปแบบนี้ มีทางเดินแบบเส้นตรง  เหมือนกับน ้าไหลตามท่อน ้า ไม่
ว่าจะเป็นผู ้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ ธุรกิจบริการ เช่น ส่วนราชการ โ รงแรม หรือ
สถาบันการศึกษา ล้วนเป็นธุรกิจรูปแบบท่อน ้า ส่วนราชการต่างๆ ท างานบนรูปแบบ “ท่อน ้า” ส่วน 
Alibaba อาศัยรูปแบบ Platform หรือโรงแรมโดยทั่วไปใช้รูปแบบ “ท่อน ้า” ส่วน Airbnb มีรูปแบบ 
Platform การศึกษาในห้องเรียนต่างๆ ใช้รูปแบบ “ท่อน ้า” ส่วน Udemy เป็นองค์กรการศึกษาแบบ
ออนไลน์ ใช้รูปแบบ Platform โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สร้างหลักสูตรขึ้นมา เพ่ือให้คนทั่วไปที่
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สนใจได้เข้ามาเรียน คุณสนใจให้เรื่องอะไรหรือด้านไหนสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบของตั ว
คุณเอง โดยธุรกิจรูปแบบ Platform องค์กรไม่ได้ผลิตสินค้าอะไรเลยหรือบางคนเรียกว่าธุรกิจแบบ 
“การจับคู่” (Matchmakers) ธุรกิจเหล่านี้มีอะไรที่คล้ายๆ กัน คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนกลุ่มหนึ่ง 
เช่น คนที่ก าลังหารถโดยสาร กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ คนขับรถที่ก าลังมองหาผู้ โดยสาร ธุรกิจรูปแบบ 
Platform ด าเนินงานแตกต่างไปจากธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะซื้อวัตถุดิบ
มาผลิตเป็นสินค้า แล้วก็ขายให้กับคนซื้อหรือผู้บริโภค แต่วัตถุดิบของธุรกิจ Platform คือการน าลูกค้า
ที่เป็นคนต่างกลุ่มกันมาพบปะกัน สิ่งที่ธุรกิจแบบ Platform ขาย คือการที่สมาชิกของแต่ละกลุ่ม
สามารถเข้าถึงกันและกัน Platform จึงมีความเป็นตลาดสดออนไลน์ที่คนซื้อคนขายได้มาพบกัน หรือ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการมาพบกัน 
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั ้ง 9 องค์ประกอบ ของแนวคิดทฤษฎี  Business Model 
Canvas (BMC) จะท าให้สามารถวิเคราะห์และมองเห็นภาพรวมระบบนิเวศขององค์การหรือในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และสามารถทราบถึงสมรรถนะหลักและข้อจ ากัดในด้านต่างๆ 
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่ส่งผลต่อการน าไปพัฒนาสู่ระบบนิเวศใหม่ได้ อีกทั้งเป็นเสมือนข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาช่วยในการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู ้ว ิจัยจึงสามารถ
สังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
 
 

 

การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

----------------------------------- 

- รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และข้อเสนอแนะของประชาชน 
- ให้ค  าปรึกษา และให้บริการข ้อมูล
ข่าวสารทางราชการที่ถูกต้องและรวดเร็ว
แก่ประชาชน 

- ให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ    
(One Stop Service)  ณ ศ ูนย ์ด  ารงธรรม
อ าเภอ 
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 จากกรอบแนวคิดข้างต้น การศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ 
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะท าการศึกษาโดยเริ่มจากระบบนิเวศ
ทั้งหมดของการให้บริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ผ่าน 9 องค์ประกอบส าคัญขององค์การ คือ การ
ก าหนดคุณค่าของการให้บริการ, กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ, ที่มารายได้และรายรับ, หุ้นส่วนการ
ด าเนินภารกิจ, ทรัพยากรหลักท่ีต้องใช้, การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย, การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์, 
การก าหนดช่องทางการให้บริการ และโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีความ
จ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านปฐมภูมิได้มาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลด้านทุติยภูมิได้มาจากการศึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ 
คู ่มือและการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ซึ ่งสัมภาษณ์จากประชากรผู ้ให้ข้อมูลส าคัญจากส าคัญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จ านวน 5 คน ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรม จ านวน 5 คน 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ด ารงธรรม จ านวน 5 คน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 5 คน ผู้บริการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 5 คน และประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 10 คน รวมเป็น 35 คน โดยใช้เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั ้งหมด 5 ชุด ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็น
ระบบ (Typology and Taxonomy ) แล ้วน  ามาว ิ เคราะห ์ส ่วนประกอบ (Componential - 
Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมกันที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
 

5. ผลการศึกษา 
  จากผลการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ผู ้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 3 
ประเด็น ประกอบด้วย ลักษณะการให้บริการและสภาพปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด
ปัตตานี การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ จังหวัดปัตตานี และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อต้นแบบ Platform 
อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) ลักษณะการให้บริการและสภาพปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ใน
ปัจจุบันมีลักษณะและองค์ประกอบการด าเนินการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การ
ก าหนดคุณค่าของการให้บริการ กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ ที่มารายได้และรายรับ หุ้นส่วนการ
ด าเนินภารกิจ ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
การก าหนดช่องทางการให้บริการ และโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย รวมทั้งสภาพปัญหาของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1) การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ พบว่า ในปัจจุบันการก าหนดคุณค่าของ
การใหบ้ริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กลุ่มผู้ให้บริการจะยึดหลักธรรมภิบาล (Good Governance) 
เป็นคุณค่าของการให้บริการแก่ประชาชน โดยประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ตามค าแนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ส่วนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการ
บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จะมองว่าคุณค่าที่ได้รับจากการบริการของศูนย์ด ารงธรรม คือ 
ความเป็นกลาง ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบได้ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ก าหนดคุณค่าของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ จังหวัดปัตตานี มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากแนวคิดทฤษฎีของ David A Aaker ที่
กล่าวถึงการก าหนดคุณค่าของตราสินค้าหนึ่งๆ ที่มีต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการนั้นออกเป็นลักษณะ
ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) คุณค่าทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Values) และคุณค่าในการแสดงออกถึงตัวตน (Self Expressive Values) ซึ ่งจากการ
ก าหนดคุณค่าของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในปัจจุบันจะตรงกับคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional 
Values) และคุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) เพราะประชาชนได้รับความเป็นกลาง ความ
ยุติธรรม และความเที่ยงตรงจริง ๆ จากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ อีกทั้งได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เชื่อมั่นในความ
เป็นกลางและความยุติธรรมที่ได้รับจากการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
  1.2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าได้ว ่า การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มี 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยภารกิจนี้จะมี
กิจกรรม หลัก คือ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ , การด าเนินการแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์, การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และการรายงานผลการด าเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ในภารกิจที่หนึ่งนี้ จะมีปัญหา คือ การรับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเดือดร้อนของ
ประชาชน ยังเป็นรูปแบบหนังสือราชการอยู่ คือ ให้ประชาชนกรอกแบบฟอร์มหรือส่งจดหมายเข้ามา 
และท าหนังสือประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช้าต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 2. การให้ค าปรึกษา และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางราชการที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลัก คือ การให้ค าปรึกษา , 
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ค าแนะน า และการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
ในภารกิจที่สองนี้ มีปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เนื่องจาก
ประชาชนมาปรึกษาข้อกฎหมายหรือข้อมูลข่าวสารราชการของหน่วยงานอื่น เช่น ของกระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอไม่ได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง และ 3. การให้บริการแก่ประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีกิจกรรมหลัก คือ การให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษา และให้บริการของหน่วยงานอื่นแก่ประชาชน โดยท าการส่งต่อและ
ประสานการปฏิบัติต่อให้ส าเร็จตามความต้องการของประชาชน ณ จุดให้บริการศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ โดยพบปัญหาตรงที ่ศ ูนย ์ด  ารงธรรมอ าเภอมีเฉพาะเจ้ าหน้าที ่ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เวลาประชาชนมาขอรับบริการของหน่วยงานอื่น ไม่สามารถด าเนินการได้จริง 
เช่น ประชาชนจะมาจ่ายค่าไฟและแจ้งเรื่องปรับปรุงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ในศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอไม่มีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้ามานั่งอยู่ ทั้งท่ีในค าสั่งตอนตั้งศูนย์ด ารงธรรม คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานมาบูรณาการการท างาน ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกแห่ง 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินงานกิจกรรมหลักในแต่ละ
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี เป็นการจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy) 
ของ Max Weber ซึ่งเป็นด าเนินงานอย่างมีหลักการและเหตุผลเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเขาก าหนดให้องค์การแบบดังกล่าวมีลักษณะ คือ มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน งานถูก
จัดแบ่งออกมาส าหรับคนงานอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คนงานมีความเชี่ยวชาญในการท างานนั้นๆ มี
ล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งถูกระบุอย่าง
ชัดเจน และแต่ละต าแหน่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงขึ ้นไปอีก 1 ล าดับ กระบวนการ
ท างานและกฏที่เป็นทางการ มีการก าหนดแนวทางด้านพฤติกรรมและการตัดสินใจไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และเก็บบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้ ไม่เลือกปฏิบัติ กฏและกระบวนการทุกอย่างใช้กับคนอย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีมีระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน แต่เป็นรูปแบบการท างาน
ที่ล้าสมัยและใช้ระยะเวลาการด าเนินงานที่นาน ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบัน 
  1.3) ที่มารายได้และรายรับ พบว่า ในปัจจุบันศุนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีที่มารายได้
และรายรับ แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. งบประมาณท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ได้จัดสรรให้ เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ระเบียบ และ 2. งบประมาณและ
รายได้จากการบริจาคหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรภาคเอกชน , มูลนิธิสมาคม 
และภาคประชาชน ซึ่งจากแหล่งที่มาของรายได้และรายรับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ใช้ได้เพียงแค่ปรับปรุงการปฏิบัติงานเล็กน้อยได้ เช่น การให้บริการน ้าดื่ม การ
ให้บริการด้านเอกสารข้อกฎหมาย และเอกสารข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน เป็นต้น 
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  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ที่มารายได้และรายรับที่ใช้ในการ
บริหารศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีความเหมือนกับประเภทงบประมาณหรือที่มารายได้และรายรับของ 
John L. Mikesell (1995) ที ่ได ้แบ่งประเภทงบประมาณออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ระบบ
งบประมาณแบบเน้นการควบคุม (Line-item budget) 2) ระบบงบประมาณแบบเน้นการจัดการ 
หรือระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance budget)  และ 3) ระบบงบประมาณแบบ
วางแผน หรืองบประมาณแบบแผนงาน (Program budget) หรืองบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance-based budget) เมื่อดูในส่วนของรายละเอียดแล้ว งบประมาณของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอที่ได้รับจากการจัดสรรของรัฐบาลเป็นรูปแบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุม คือ งบประมาณ
แบบแสดงรายการ (Line-item budget) จัดท าขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมเพื่อมิให้เกิดความ
ผิดพลาด ในการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายจะต้องมีความถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เน้นการแจกแจงการใช้จ่ายอย่างละเอียด การโยกย้ายรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทไม่
สามารถท าได้ ซึ่งที่มารายได้และรายรับในรูปแบบนี้ถือว่าดีส าหรับหน่วยงานราชการ เนื่องจากมีการ
ควบคุมตรวจสอบชัดเจน แต่สิ่งส าคัญคือไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น หากจะน าเงิน
งบประมาณไปใช้จ่ายนอกเหนือจากภารกิจที่ส่วนกลางได้ก าหนดมา ดังนั้นส่วนกลางต้องจัดสรร
งบประมาณมาให้มากข้ึน โดยเฉพาะในการด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในแต่ละแห่ง 
  1.4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ มีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
มีหุ้นส่วนหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมด าเนินการหลักในอ าเภอ คือ ส่วนราชการระดับ
อ าเภอทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ จะมีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็นส่วนราชการระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้ง
องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ปัญหาที่พบในด้านนี้ คือ บางหน่วยงานต้องการให้ท าเป็น
หนังสือราชการที่ชัดเจนกว่าจะลงไปตรวจสอบหรือด าเนินการแก้ไขได้ จนบางปัญหาหรือความ
เดือดร้อนพ้นไปแล้วหรือประชาชนต้องทนรับความทุกข์เป็นระยะเวลานานกว่าได้รับการแก้ไข 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ที่ใช้ใน
การบริหารศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีความเหมือนกับประเภทหุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ของธีรกิติ 
นวรัตน์ ณ อยุธยา ที่ได้แบ่งรูปแบบหุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ออกเป็น 4 รูปแบบ 1. หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือทางด้านการตลาดอย่างหลวมๆ (Loose Market Relationship) เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการมากนัก โดยมากมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมทาง
ธุรกิจในขณะนั้นเอ้ืออ านวย) 2. หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีพ้ืนฐานจากการท าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ร่วมกัน (Contractual Relationship) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เป็นทางการมากที่สุด 3.หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที ่มีการจัดการด้านความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Formalized 
Ownership/Relationship) พันธมิตรทางธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ การร่วมทุน (Joint Ventures) 4. 
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หุ้นส่วนทางธุรกิจที่รวมตัวอย่างเป็นทางการ (Formal Integration) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เป็นทางการมากที่สุด ซึ่งเป็นผลจาการที่องค์กรธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปมี
การรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ รูปแบบของพันธมิตรประเภทนี้ได้แก่ การควบรวมกิจการ
และการซื้อกิจการ (Mergers & Acquisitions) โดยหุ้นส่วนการด าเนินภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ เป็นแบบหุ้นส่วนทางธุรกิจที่รวมตัวอย่างเป็นทางการ (Formal Integration) เพราะมีการ
จัดตั้งเป็นค าสั่งขึ้นมาว่าประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง ที่เป็นคณะกรรมการและคณะท างานในการ
ด าเนินภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก เพราะต้องใช้การ
ประสานผ่านทางหนังสือราชการอย่างเป็นทางการ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถด าเนินการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายได ้
  1.5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ พบว่า การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ต้องใช้
ทรัพยากรในการด าเนินการ 4 ทรัพยากร คือ คน , เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่ายังขาดความพร้อมทั้งในด้านเงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี แต่คนมีเพียงพอแล้ว แต่ทักษะใน
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยียังมีทักษะที่อยู่ในระดับต ่า จึงต้องเร่งพัฒนาในด้านนี้ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในการ
บริหารศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตรงกับหลักการบริหารจัดการแบบ 4 M’s โดยทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการที่ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การจัดการ (Management) ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและ
โครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด แต่การบริหารจัดการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ขาดทรัพยากรที่ส าคัญ ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไมไ่ด้
พูดถึงเลย คือ การจัดการ (Management) เพราะเมื่อพูดถึงทรัพยากรทุกคนจะนึกถึงตัวเงินหรือ
สิ่งของที่ต้องใช้เท่านั้น แต่สิ่งส าคัญอีกอย่างคือ การจัดการ เพราะจะท าให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
  1.6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
คือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่ต้องการ
รับค าปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้า
รับการบริการได้ครบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนท างานที่ไม่มีเวลาเดินทางมารับบริการ 
ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพราะติดเรียนหรือท างาน ไม่สามารถมารับบริการในวันและเวลาราชการได้ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีความสอดคล้องกับแนวคิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Armstrong และ Kotler 
(2007) โดยได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า กลุ่มแรกที่ก าหนดได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
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(Primary Target) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงและต้องการสื่อถึงโดยตรง กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง 
อาจมีการก าหนดไว้ คือ กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้เป้าหมายหลัก 
แต่มีแนวโน้มขยายตัวและมีก าไรสูง ซึ่งในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target) ไว้อย่างชัดเจน คือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทุก
คนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอ หรือถ้าหากไม่มีภูมิล าเนาในอ าเภอแต่มีปัญหาและเหตุแห่งความ
เดือดร้อนเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของอ าเภอ ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ คือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาในอ าเภอหรือไม่มีภูมิล าเนาใน
อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจะท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษา และส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขตามกฎหมายต่อไป 
  1.7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและประชาชนผู้มารับบริการ ในรูปแบบเป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้บริการในด้านความช่วยเหลือจากภาครัฐ จ ึงมี
ความสัมพันธ์แบบเป็นกลาง มีความเท่ียงตรง ความยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
  จากผลการศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ในการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ที่กล่าวว่าระดับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูกค้ามีอยู่ 6 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับ “ลูกค้าคาดหวัง” (Prospect) 2. ระดับ “ผู้ซื้อ” 
(Purchasers) 3. ระดับ “ลูกค้า” (Clients) 4. ระดับ “ลูกค้าผู้สนับสนุน” (Supporters) 5. ระดับ 
“ผู้มีอุปการคุณ” (Advocates) 6. ระดับ “หุ้นส่วนธุรกิจ” (Partners) ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มประชาชน
ผู้รับบริการจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังอยู่ในระดับ 1 คือ ระดับ “ลูกค้าคาดหวัง” (Prospect) 
เพราะผู้มารับบริการมีความคาดหวังในการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอว่าจะต้องให้ความ
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกคน ซึ่งถ้าหากเรามอบให้เขาได้จริง จะค่อยๆ พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจน
ไปถึงระดับหุ้นส่วนธุรกิจคอยช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
  1.8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ พบว่า ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมี
การให้บริการผ่านทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ 1. เดินทางมารับบริการด้วยตนเองที่ศูนย์ด ารง ธรรมอ าเภอ 
2. ส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์และอีเมล์ของศูนย์ด ารงธรรม 3. ผ่านทางโทรศัพท์  4. ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ด ารงธรรมกรมการปกครอง 5. ผ่านช่องทาง Social 
Media อื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่เริ่มต้องการรับบริการผ่านทาง Platform 
หรือ Application เหมือนกับการให้บริการของภาคเอกชน เช่น 7 Eleven และ Lazada เป็นต้น  
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดช่องทางการให้บริการ
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะเห็นได้ว่านอกจากช่องทางการให้บริการในรูปแบบเดิม 
คือ การเดินทางมารับบริการด้วยตนเองที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังมีการใช้
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แนวคิดช่องทางดิจิทัล (Digital Channel) (Hosify, 2008) ที่ประกอบด้วย 1. เว็บไซต์ (Website 
Marketing) 2. ช่องทางเสิร์ช (Search Engine Marketing) 3. อีเมล (Email Marketing) 4. Social 
Media Marketing (SMM) 5. โฆษณาบนโซเชียลมีเด ีย (Social Media Ads) 6. วิดีโอ (Online 
Video) และ 7. แพลทฟอร์ม (Platform) เข้ามาปรับใช้กับการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และอีเมล์ ส่วนช่องทางอ่ืนๆ ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังไม่มีการ
ให้บริการผ่านช่องทางเหล่านั้น ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ศูนย์ด ารงธรรม
ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน แพลทฟอร์ม 
  1.9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ในฐานะ
เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะมีโครงสร้างงบประมาณและการ
ใช้จ่ายตามภารกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจากส่วนกลาง ส่วนในด้านผู้รับบริการจากศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ การมารับบริการต่างๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการเก็บค่าบริการสามารถแจ้งไป
ยังกรมการปกครองได้ทันท ีซึ่งทุกศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่ีไปท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แจ้งตรงกันว่า 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการให้บริการ เพราะสามารถใช้จ่ายได้เพียงค่าใช้จ่ายประจ าและ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส านักงานเท่านั้น 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างงบประมาณและการใช้
จ่ายของการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้ และการใช้จ่ายและเบิกจ่ายนั้นต้องจัดท าและ
ด าเนินการกฎระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศต้องด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมและภารกิจที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้มาตามรายละเอียดงบประมาณในแต่ละประเภท 
  1.10) สภาพปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีระยะเวลาที่นานกว่าจะด า เนินการแล้ว
เสร็จ และช่องทางการให้บริการยังไม่ทันสมัย โดยเฉพาะในปัจจุบันควรมีการให้บริการผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ได้แล้ว โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ส่วนผู้
ให้บริการในด้านของกลุ ่มปลัดอ าเภอ มองว่าปัญหาที่ส าคัญ คือ การให้บริการตามภารกิจการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ยังไม่สามารถ
ท าได้จริง ต้องพัฒนาและแก้ไขการให้บริการอีกหลายด้าน เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงว่า
มารับบริการที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถรับบริการได้ทุกอย่างจากภาครัฐ  
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สภาพปัญหาของการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะมีปัญหาเรื่องการให้บริการตามภารกิจการให้บริการแก่
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ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ยังไม่สามารถท าได้จริงและ
เป็นรูปธรรมได้ตามแนวคิด One Stop Service ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (2560) 
ที่ต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ โดยสามารถที่จะใช้บริการ
ร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการจัดท า
ส านักงานบริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้
ตลอดเวลา (Non-Stop Service) และทุกสถานที่โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป 
 2) การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ จังหวัดปัตตานี โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี องค์ประกอบการพัฒนา
ทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ กิจกรรมหลักในแต่ละ
ภารกิจ ที่มารายได้และรายรับ หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ การก าหนดช่องทางการให้บริการ และโครงสร้าง
งบประมาณและการใช้จ่าย รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนา Platform อัจฉริยะ 
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยมีความคิดเห็นดังนี้ 
  2.1) การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ พบว่า คุณค่าของระบบการให้บริการที่ดี 
คือ การน าขีดความสามารถและสมรรถนะของหลายๆ หน่วยงานมาท างานร่วมกัน เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้หลากหลายมิติ และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งต้องรวดเร็ว  ใช้
ระยะเวลาน้อย และอีกคุณค่าที่ส าคัญ คือ การมอบความเป็นกลาง ความถูกต้อง และเท่ียงธรรมให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดคุณค่าส าหรับต้นแบบ
ระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ตรงกับ
แนวคิดของ Daniel Burstein (2012) ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของระดับมูลค่าของลูกค้าว่าแต่ละบริษัท 
ควรจะต้องมีและสร้างขึ้นให้ได้ประกอบด้วย 4 ระดับดังนี้ 1) ระดับคุณค่าปฐมภูมิคุณค่าที่แสดงให้เห็นว่าเหตุ
ใดลูกค้าถึงควรซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์กรเรามากกว่าคู่แข่ง 2) ระดับคุณค่าที่คาดหวังองค์กรมีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญทางการตลาดตามที่ลูกค้าคาดหวัง 3) ระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์คุณค่าที่แสดงให้เห็น
ว่าเหตุใดจึงควรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ 4) ระดับกระบวนการที่มีคุณค่าองค์กรต้องระบุ
คุณค่าส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที ่จะขายในแต่ละโอกาสในแต่ละขั ้นตอนที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่
เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปลูกค้าหรือผู้รับบริการจะซื้อสินค้าหรือเลือกรับบริการที่มีคุณค่าสูงสุดส าหรับตนเอง 
  2.2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ พบว่า การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มี 
3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และข้อเสนอแนะของประชาชน  2. การให้ค าปรึกษา และให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
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ราชการที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชน และ 3. การให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญคิดเห็นตรงกันว่าต้องน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันและอนาคต 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ ส าหรับ
ต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี มี
แนวทางที่จะยกระดับการบริการเป็นแบบ E Service ทั้งหมดในทุกกระบวนการ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ที่ได้วางหลักการไว้ว่า การให้บริการข้อมูลและการ
ท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจและองค์กร 
รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูลสนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์การ ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเป็นการบริ
การผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี เพ่ือเป็นทางเลือกในการรับบริการอีกทางหนึ่ง 
  2.3) ที่มารายได้และรายรับ พบว่า ในอนาคตศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เมื่อพัฒนา
ระบบการให้บริการเป็นแบบออนไลน์หรือแอพลิเคชั่นขึ้นมาแล้ว อาจมีช่องทางที่สามารถรับรายได้
เหมือนกับภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งถ้าผลงาน
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อาจสามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการช่วยเหลือคนที่
เดือดร้อนต่างๆ ได้ หรืออาจตั้งเป็นในรูปแบบกองทุนศูนย์ด ารงธรรมในการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก 
หรือประสบปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ที่มารายได้และรายรับ ส าหรับ
ต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี มี
ความสอดสอดคล้องกับแนวคิด กฎ 80:20 หรือที่รู ้จักกันในชื่อ "กฎพาเรโต" (Pareto principle) ที่
อธิบายว่า ผลลัพธ์ 80% มาจากตัวแปร 20% หรือ การกระท าจ านวนน้อยนิดเพียง 20% ส่งผลมากถึง 
80% โดยที่มากฎพาเรโตถือก าเนิดมาจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี นามว่า Vilfredo Pareto เขาได้จุด
ประกายแนวคิดนี้ลงในผลงานตีพิมพ์ชิ้นแรกของเขา Cours d'économie politique ซึ่งมีหลักการคือ 
ส่วนน้อยที่ส าคัญและส่วนที่ไม่ส าคัญจ านวนมาก (vital few and trivial many) ซึ่งตรงกับแนวคิดที่มา
และรายได้สมัยใหม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองว่าต้องท าน้อยๆ แต่สามารถได้ผลตอบแทนหรือ
ผลลัพธ์ที่มาก อย่างเช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าทรัพย์สินทางปัญญา ค่าโฆษณา เป็นต้น 
  2.4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ พบว่า พันธมิตรและหุ้นส่วนในอนาคตไม่ได้หยุดอยู่
เพียงหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน แต่เป็นเครือข่ายๆ จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบันไม่สามารถปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้เหมือนอดีต เพราะทุกฝ่ายมีหน้าที่ตรวจสอบได้
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ทั้งสิ้น ดังนั้นควรใช้กลไกเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ บางครั้งอาจจะได้ข้อมูลที่ดีกว่า
และเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อมูลที่ไปลงพ้ืนที่จริง 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ส าหรับ
ต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ตรง
กับแนวคิดรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตร ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2540) ได้กล่าว
ไว้ว่าสามารถแบ่งรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจจากระดับของความแนบแน่นในความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรธุรกิจออกเป็น 4 ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) หุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตรที่เกิด
จากความร่วมมือทางด้านการตลาดอย่างหลวมๆ (Loose Market Relationship) 2) หุ้นส่วนและ
เครือข่ายพันธมิตรที ่มีพื ้นฐานจากการท าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน (Contractual 
Relationship) 3) หุ ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตรที ่ม ีการจัดการด้านความเป็นเจ้ าของและ
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Formalized Ownership/Relationship) 4) หุ้นส่วนและเครือข่าย
พันธมิตรที่ท่ีรวมตัวอย่างเป็นทางการ (Formal Integration)) ซึ่งในอนาคตศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอต้อง
พัฒนาการเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ระดับหุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตรที่มีการจัดการ
ด้านความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  
  2.5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ พบว่า ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้จะมีการพัฒนา
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ทรัพยากรในอดีตและปัจจุบันเริ่มถูกแทนที่ อย่างเช่น 
คน มี หุ่นยนต์และปัญหาประดิษฐ์ เงินมีเงินดิจิทัล วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ ถูกเชื่อมโยงต่อกันด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามาถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ส าหรับต้นแบบ
ระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ตรงกับหลัก
แนวคิด Sharing Economy (กฤษณศักดิ ์ วุฒิสุวภาพ , 2562) นั ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 1) Sharing-based  เป็นการแบ่งปันทรัพยากรหรือสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นได้ใช้งานไม่ว่าจะ
เป็นระยะสั้นหรือระยะยาว 2) On-demand access หมายถึง การรองรับความต้องการแบบทันด่วน
จากผู้สนใจใช้บริการ ณ เวลานั้น ๆ 3) Idle capacities resources คือ การใช้ทรัยากรที่ว่างอยู่หรือ
ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน าไปแบ่งปันให้ผู ้อื ่นที ่ต ้องการได้ใช้งาน 4) Drive towards 
sustainability เป็นการเน้นผลักดันการให้บริการไปสู่ความยังยืนในระยะยาวอย่างแท้จริง 5) A 
higher degree of personal interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานจนเกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนใช้หรือให้บริการอยู่ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ทรัพยากรในยุคอนาคตต้องมีการ Sharing-based  เป็นการแบ่งปันทรัพยากรหรือสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้อ่ืน
ได้ใช้งาน และ Idle capacities resources คือ การใช้ทรัยากรที่ว่างอยู่หรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยการน าไปแบ่งปันให้ผู้อ่ืนที่ต้องการได้ใช้งาน 
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  2.6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ในอนาคต อาจจะเหมือนองค์กรภาคเอกชน ที่หลายบริษัทพยายามดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเป็นของ
ตนเอง จากเดิมท่ีต่างธุรกิจต่างมีเป้าหมายของตนเอง แต่ในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ ดึงกลุ่มเป้าหมายมา
รวมกันอยู่กับตนเอง และพยายามขายและบริการให้ทุกสิ่งที่เขาตรงกัน เช่น อาลีบาบา เป็นต้น 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับ
แนวทางการเลือกตลาดเป้าหมาย (Target marketing selection) ของศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ 
(2547) คือ การจัดกลุ่มลูกค้า ที่มีลักษณะและความต้องการคล้ายกันอยู่ร่วมกันพร้อมกับพิจารณา
เลือกช่องทางการขายหรือให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจเลือกทุกส่วนตลาดเป็นกลุ่มเป้าหมายหรืออาจเลือก
ตลาดเป้าหมายเพียงบางส่วนตลาดได้ โดยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรวมประชาชนผู ้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐในด้านอื่นๆ ด้วยนอกจากการบริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพียงอย่างเดียว มา
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ เพ่ือจะได้เป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง 
  2.7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ต้องเป็นแบบใย
แมงมุม และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถประสานไปยังทุกหน่วยงานได้ในทันที ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Platform อันใดอันหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท ี
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
ส าหรับต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด
ปัตตานี ในอนาคตต้องเป็นเสมือนใยแมงมุมที่สามารถเคลื่อนตัวไปและประสานงานได้กับทุกหน่วยงาน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการประสานงาน ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ (2560) ที่
กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึงการจัดระเบียบวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ให้งานเกิดความซ ้าซ้อนหรือขัดแย้งกัน และเพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการประสานงานมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ความร่วมมือ 
2) เวลา 3) ความสอดคล้อง 4) ระบบการสื่อสาร และ 5) ผู้ประสานงาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอใน
อนาคตต้องปรับเป็นหน่วยงานประสานงานมืออาชีพ เพราะต้องประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบูรณา
การการท างานเพื ่อให้บริการแก่ประชาชนผู ้มารับบริการ ดังนั ้นต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบและ
ความส าคัญของการประสานงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2.8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ พบว่า ช่องทางการให้บริการของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Platform ทั้งหมด คือ ผู้รับบริการสามารถด าเนินการด้วย
ตนเองได้ ว่าจะเลือกรับบริการด้านใด หรือต้องการท าอะไร ซึ ่ง Platform ที่ส าคัญ คือ Web 
Platform และ Mobile Platform  



กฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒ ิ

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

99 

  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดช่องทางการให้บริการ ใน
อนาคต ควรเพิ ่มช่องทางการให้บริการเป็นแบบ Platform ไม่ว่าจะเป็น Website Platform และ 
Mobile Platform หรือ Mobile Application ซึ่งระบบการให้บริการนี้จะเชื่อมต่อไปยังทุกบริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ประนิติ ฐิตะวรรโณ 
(2558) ที่กล่าวไว้ถึง กุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของการให้บริการ คือ การก าหนดช่องทางการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์หรือแพลทฟอร์ม ที่บูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนากลยุทธ์ในการรักษาผู้รับบริการ (customer retention) ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการมา
รับบริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและประสิทธิภาพในการให้บริการกับองค์การ 
  2.9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ ่าย พบว่า ค่าใช ้จ ่า ยในการพัฒนา
แพลตฟอร์มการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคต ต้องใช้เงินจ านวนไม่น้อย ผู้บริหารของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรให้ความส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับการ
บริการที่ดีและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นอีกทางเลือกในการรับบริการของประชาชน 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างงบประมาณและการใช้
จ่าย มีความสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะที่ดีของงบประมาณ ของไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) โดย
การใช้จ่ายงบประมาณที่ดีต้องยึดหลักการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านความมั่นคงให้เกิดความก้าวหน้ามีเสถียรภาพและประสานสอดคล้องกัน เพราะการที่
งบประมาณมีจ ากัด ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกเรื่อง 
  2.10) เทคโนโลยีดิจิทัลที ่ควรน ามาปรับใช้ พบว่า การพัฒนา Platform การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรม ในช่วงแรกควรท าเป็น Transaction Platform ก่อน คือ การท าเป็น
ลักษณะคล้ายกับตลาดกลางให้ส าหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการมาพบเจอกัน และต่อไปในอนาคต
ควรพัฒนาไปสู่ Integration Platform คือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาร่วมกันมีบทบาท
ในการให้บริการ ใครมีสมรรถนะอะไรดีก็ดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรมที่ดิน ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และกรมการกงสุล เป็นต้น อีกท้ังเทคโนโลยีที่ ควรจะน าเข้ามาปรับใช้มีอยู่ 5 ประการ 
ได้แก่ 1. เทคโนโลยีที่ผูกเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (IOT)  เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างและเครือข่ายต่างๆ เข้า
ด้วยกัน 2. Big Data เพราะข้อมูลสารสนเทศในรับการให้บริการจะเข้ามาเป็นจ านวนมหาศาล เราจะ
ไม่ใช้วิธีเก็บตามแฟ้มแบบเดิมอีกต่อไป 3. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะใช้ในการช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินการแทนคน สามารถให้บริการประชาชนเหมือนคนได้ทุกเวลา 4.  เทคโนโลยีคลาวน์ (Cloud 
Technology) เพราะในอนาคตจะเป็นการน าทรัพยากรทางด้าน Computer ทั้ง Hardware และ 
Software มาแบ่งปันกันใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายออนไลน์ และ 5. เทคโนโลยี 
Blockchain เป็นเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) ซ่ึงไม่มีตัวกลาง แต่ข้อมูลที่
ได้รับการปกป้องจะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นส าเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือน
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ห่วงโซ่ (Chain) โดยทุกคนจะรับทราบร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การ ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเกิด
ความโปร่งใสและเป็นกลาง 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรน ามาปรับใช้
ส าหรับต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด
ปัตตานี มีความสอดคล้องกับแนวคิดประเภท Platform (Evans ,2016 : pp.14-18) ซึ่งแบ่งเป็น
ประ เภท ค ื อ1) Transaction platform 2) Innovation platform 3) Integration platform 4) 
Investment platform โดยในช่วงแรกระบบการให้บริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรูปแบบ Platform 
ต้องท าเป็น Transaction Platform ก่อน คือ การท าเป็นลักษณะคล้ายกับตลาดกลางส าหรับผู้
ให้บริการและผู้รับบริการมาพบเจอกัน และต่อไปในอนาคตควรพัฒนาไปสู่ Integration Platform 
คือ หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องสามารถเข้ามาร่วมกันให้บริการแก่ประชาชน 
 3) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อต้นแบบ Platform อัจฉริยะ การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 2)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 3) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 4) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5) 
ประชาชนผู้รับบริการ มีความคิดเห็นดังนี้ 
  3.1) การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ พบว่า การก าหนดคุณค่าของการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กลุ่มผู้ให้บริการจะยึดหลักธรรมภิบาล (Good Governance) 
เป็นคุณค่าของการให้บริการแก่ประชาชน โดยประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ตามค าแนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ส่วนกลุ่มผู้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการ
บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จะมองว่าคุณค่าที่ได้รับจากการบริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
คือ ความเป็นกลาง ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้
ได้จริงและเป็นรูปธรรม 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการก าหนดคุณค่า ต้องมีการก าหนด
คุณค่าตามแนวคิดทฤษฎีของ David A Aaker ที่กล่าวถึงการก าหนดคุณค่าของตราสินค้าหนึ่งๆ ที่มีต่อ
ผู ้บริโภคและผู ้รับบริการนั ้นออกเป็นลักษณะส าคัญ 3 ลักษณะ คือ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Functional Values) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) และคุณค่าในการแสดงออกถึง
ตัวตน (Self Expressive Values) ซึ่งการก าหนดคุณค่าของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคตจะมีการ
ก าหนดคุณค่าครบทั้ง 3 ด้าน คือ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) คุณค่าทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Values) และคุณค่าในการแสดงออกถึงตัวตน (Self Expressive Values) ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญที่สุด เพราะประชาชนต้องรับรู้ถึงความรู้สึกที่เชื่อมั่นในความเป็นกลางและความยุติธรรม 
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  3.2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ พบว่า ภารกิจที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้บริการอ
ยู่ ต้องยกระดับเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่การรับเรื ่องหรือค าร้อง ไปยังการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ รวมทั ้งต้องพัฒนาไปสู ่การให้บริการแบบ One Stop Service หรือ
ศูนย์บริการร่วมให้ได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในระบบเดียวกันให้ได้ เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ 
ส าหรับการพัฒนาระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
จังหวัดปัตตานี จะตรงกับแนวคิดการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536) ที่
กล่าวว่าการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จนับวาเป็นเรื่องที่ส าคัญ 4 ประการคือ ประการแรก ต้องก าหนดให้
มีการบริการประชาชนในสถานที่แห่งเดียว ประการที่สอง ต้องยึดหลักที่ว่าผู้ไปติดตอราชการได้รับ
บริการเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน ประการที่สาม การให้บริการตองมีความสัมพันธ์ผสมผสานอยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีงานบริการตาง ๆ และประการสุดท้ายระยะเวลาที่ประชาชนใช้ใน
การติดตอขอรับบริการต้องน้อยที่สุด ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะพบว่าความต้องการของ
ประชาชนตรงตามนี้ เพียงแต่ในเรื่องสถานที่แห่งเดียวที่จะรวมการบริการทุกอย่าง ในสมัยก่อนอาจจะ
เป็นที่ว่าการอ าเภอ หรือสถานที่ใดสักแห่ง แต่ในปัจจุบันประชาชนต้องการรับบริการผ่านสถานที่
เสมือนจริง หรือที่ว่าการอ าเภอเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์ม เพื่อที่จะสามารถรับ
บริการผ่านโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หรือ
ที่ว่าการอ าเภอจริง ๆ  และการให้บริการผ่านระบบต้องไม่ซ ้าซ้อนเข้าใจง่าย สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการรับบริการของประชาชนได้จริง และสุดท้ายเรื่องระยะเวลาการให้บริการที่น้อย ถ้าศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ สามารถพัฒนาระบบแพลทฟอร์มขึ้นมาใช้บริการประชาชนได้จริง การให้บริการแก่
ประชาชนจะลดเวลาการด าเนินการทางด้านเอกสารและธุรการไปอีกมาก ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนรับ
บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  
  3.3) ที่มารายได้และรายรับ พบว่า รายได้และรายรับ ถ้าสามารถหาเพิ่มได้จาก
ช่องทางอ่ืน นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าท า โดยเฉพาะการสร้างแพลตฟอร์ม
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้น อาจจะสามารถมีรายได้และรายรับจากช่องทางนี้ได้  
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ที่มารายได้และรายรับ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิด crowdfunding ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล (2563) เป็นวิธีการที่องค์การหรือธุรกิจ
สามารถมาระดมทุนจากมวลชนหมู่มาก (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง หรือ funding portal 
ซึ่ง funding portal มีหน้าที่คัดกรองและเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่จะระดมทุน ซึ่ง crowdfunding มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ แบบบริจาค (donation) โดยไม่หวังผลตอบแทน แบบสิ่งของ (reward) ได้
ผลตอบแทนเป็นสิ่งของ แบบ P2P lending ให้กู้ยืมเงิน ได้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดเวลา 
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และแบบหลักทรัพย์ที่ระดมทุน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ถ้าจะเลือกใช้วิธี crowdfunding ควรเลือกรูปแบบบริจาค (donation) โดยที่ผู้บริจาค
ไม่หวังผลตอบแทน แต่ต้องการช่วยกันพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐให้ดีขึ้น 
  3.4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ พบว่า หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจในอนาคตต้องไม่ใช่
เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน แต่จะเป็นการบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน เพราะภาค
ประชาชนคือกุญแจส าคัญท่ีท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ส าหรับ
การพัฒนาระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด
ปัตตานี ตรงกับ แนวคิดพันธมิตรในสายใยแห่งคุณค่า ของ ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ 
(2545) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ช่วยสร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ ๆ ซึ่งสามารถแบ่งกล
ยุทธ์ของการเป็นพันธมิตรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) พันธมิตรต้นน ้า พันธมิตรแต่ละฝ่ายจะร่วมมือ
ในกิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการด าเนินงาน 2) พันธมิตรปลายน ้า เป็นการสร้ างข้อได้เปรียบทาง
การค้า และการตลาดขององค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกันโดยอาศัยระบบการกระจายสินค้า การพัฒนา
กิจกรรมการขายร่วม เป็นต้น 3) พันธมิตรล าน ้า ถือว่าเป็นการรวมจุดแข็งของธุรกิจต้นน ้า หรือ
หน่วยงานผลิต/วิจัยจากองค์กรหนึ่งกับจุดแข็งของธุรกิจปลายน ้า โดยจากรูปแบบข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะต้องมองหากลยุทธ์ของการเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตร ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ โดยเลือกหุ้นส่วนและเครือข่ายพันธมิตรที่จะมาเสริมเติมเต็มในจุดที่เราบกพร่อง และมา
ท าการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
  3.5) ทรัพยากรหลักที ่ต้องใช้ พบว่า การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
นอกจากใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ 4 ทรัพยากร คือ คน , เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ส่วน
ใหญ่ต้องการให้พัฒนาคน หรือ ตัวเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานเอง ให้มีค วามรู ้ความเข้าใจในระบบ
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่จะน ามาใช้ในการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกับ
ประชาชนผู้รับบริการ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ตรงกับ
แนวคิดของ Bohlander, Snell and Sherman (2550) เรื ่องการพัฒนาทรัพยามนุษย์ เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องได้รับการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงส าคัญใน 3 ด้าน คือ ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ 
(Abilities) ดังนั้นการที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะพัฒนาคน หรือ ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่จะน ามาใช้ในการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกับประชาชนผู ้ร ับบริการต้องพัฒนาไปทั้งความรู ้ เพิ ่มทักษะ และเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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  3.6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายการให้บริการอาจเพิ่มมากขึ้น 
ถ้ามีแพลตฟอร์มการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเกิดขึ้น เพราะไม่ว่าประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือต้องการรับค าปรึกษาอยู่ที่ใดในประเทศก็สามารถติดต่อเข้ามาเพ่ือขอรับบริการได้ทั้งสิ้น 
จะท าให้กลุ่มป้าหมายผู้รับบริการมากกว่าคนที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับ
แนวทางการเลือกตลาดเป้าหมาย (Target marketing selection) ของศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ 
(2547) คือ การจัดกลุ่มลูกค้า ที่มีลักษณะและความต้องการคล้ายกันอยู่ร่วมกันพร้อมกับพิจารณา
เลือกช่องทางการขายหรือให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งอาจเลือกทุกส่วนตลาดเป็นกลุ่มเป้าหมายหรืออาจเลือกตลาดเป้าหมายเพียงบางส่วน
ตลาดได้แต่ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าและผู้มารับบริการขององค์การจริง 
  3.7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการ ต้องเป็นเสมือนศูนย์กลางที่เป็นคนรับ
เรื่องและประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน โดยยึดหลัก
ความเป็นกลางและความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง  
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 
(2546) ที่กล่าวว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้ามีอยู่ 6 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับ “ลูกค้า
คาดหวัง” (Prospect) 2. ระดับ “ผู้ซื้อ” (Purchasers) 3. ระดับ “ลูกค้า” (Clients) 4. ระดับ “ลูกค้า
ผู้สนับสนุน” (Supporters) 5. ระดับ “ผู้มีอุปการคุณ” (Advocates) 6. ระดับ “หุ้นส่วนธุรกิจ” 
(Partners) ซึ่งสุดท้ายแล้วศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอต้องเพ่ิมรูปแบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ และ
ผู้ให้บริการ เป็นระดับท่ี 6 คือ หุ้นส่วนพันธมิตร (Partners) คือ ทุกฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งขอองค์การมีส่วน
ร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
  3.8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ พบว่า การบริการในอนาคตต้องมีทางเลือก
หลายช่องทาง ประชาชนสะดวกแบบใดสามารถมารับบริการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะผ่านทางระบบ
ดิจิทัลหรือออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น Web Platform หรือ Application จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริการยิ่งขึ้น  
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดช่องทางการให้บริการ 
จะเห็นได้ว่านอกจากช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ คือ การสร้างแพลทฟอร์มการให้บริการ
รูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการของประชาชน ซึ่งตรงกับแนวคิดช่องทางการ
ให้บร ิการดิจ ิท ัล (Digital Channel) (Hosify, 2008) ที ่ประกอบด้วย 1. เว ็บไซต์ (Website 
Marketing) 2. ช่องทางเสิร์ช (Search Engine Marketing) 3. อีเมล (Email Marketing) 4. Social 
Media Marketing (SMM) 5. โฆษณาบนโซเชียลมีเด ีย (Social Media Ads) 6. วิดีโอ (Online 
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Video) และ 7. แพลทฟอร์ม (Platform) โดยช่องทางดิจิทัลทั้ง 6 ประเภท ควรน ามาปรับใช้กับการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคตทั้งหมด เพื ่อเป็นทางเลือกในการรับบริการของ
ประชาชน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
  3.9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย พบว่า โครงสร้างงบประมาณต้องได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าที่ได้รับปกติในทุกปี ถ้าหากจะพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอขึ้น แต่ถ้าส่วนกลางโดยกรมการปกครองเป็นผู้พัฒนาและจัดการค่าใช้จ่ายในการสร้าง
แพลตฟอร์มขึ้น จะท าให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอผ่านช่องทาง
แพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องเดนิทางมายังที่ว่าการอ าเภออีกต่อไป 
  จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ลักษณะที่ดีของงบประมาณ ของไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) โดยการใช้จ่ายงบประมาณต้องยึด
หลักการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ให้เกิดการพัฒนา
ประเทศงบประมาณที่ดีควรประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชื่อมั ่นว่า
ผู้บริหารกรมการปกครอง มองถึงการพัฒนาประเทศเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน และคาดหวังว่าจะ
ท าการพัฒนาต้นแบบ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการรับบริการอีกหนึ่งช่องทางและเพ่ิมความสะดวกสบายในการรับบริการของประชาชน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะการให้บริการของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบระบบ
นิเวศ และ Platform อัจฉริยะการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ผ่าน
องค์ประกอบการพัฒนาทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ  
กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ ที่มารายได้และรายรับ หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ทรัพยากรหลักที่ต้อง
ใช้ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ การก าหนดช่องทางการให้บริการ 
และโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ จะต้องน าขีดความสามารถและสมรรถนะ
ของหลายๆ หน่วยงานมาท างานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้หลากหลายมิติ และตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งต้องรวดเร็ว สะดวกสบาย ใช้ระยะเวลาน้อย ส่วนคุณค่าที่มอบให้
ผู้รับบริการที่ส าคัญ คือ การมอบความเป็นกลาง ความถูกต้อง และความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ ซึ่งต้องให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณค่าทั้ง 3 ประการ ตามแนวคิดของ David A Aaker คือ
คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Values) 
และคุณค่าในการแสดงออกถึงตัวตน (Self Expressive Values) เพราะประชาชนต้องรับรู ้ถึง
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ความรู้สึกที่เชื่อมั่นในความเป็นกลาง ความถูกต้องและความยุติธรรมที่ได้รับจากการให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
  2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มี 3 
ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และข้อเสนอแนะของประชาชน  2. การให้ค าปรึกษา และให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชน และ 3. การให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยเฉพาะการให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ต้องน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การ
บริการสามารถท าได้จริง ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ตามแนวคิดการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
ของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536) ที่ต้องให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ยืดเยื้อหลายขั้นตอน  
  3) ที่มารายได้และรายรับ ในอนาคตศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เมื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการเป็นแบบออนไลน์หรือแอพลิเคชั่นขึ้นมาแล้ว จะมีช่องทางที่สามารถรับรายได้เหมือนกับ
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งถ้าผลงานเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม อาจสามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
ต่างๆ ได้ หรืออาจตั้งเป็นในรูปแบบกองทุนศูนย์ด ารงธรรมในการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก หรือประสบ
ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ โดยใช้วิธีการรับบริจาค (donation) จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ตาม
แนวคิด crowdfunding ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล (2563) ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์การสามารถมาระดมทุน
จากมวลชนหมู่มาก (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง หรือ funding portal ซึ่ง funding portal 
มีหน้าที่คัดกรองและเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่จะระดมทุน โดยธุรกิจจะน าเงินที่ระดมทุนส าเร็จมาใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้เสนอไว้ แบบบริจาค (donation) โดยที่ผู้บริจาคไม่หวังผลตอบแทน แต่ต้องการ
ช่วยกันพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐให้ดีขึ้น 
  4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ ในอนาคตไม่ได้หยุดอยู่เพียงหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
แต่เป็นเครือข่ายๆ จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันไม่สามารถปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงได้เหมือนอดีต เพราะทุกฝ่ายมีหน้าที่ตรวจสอบได้ทั้งสิ้น ดังนั้นควรใช้กลไกเครือข่าย
พันธมิตรออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ บางครั้งอาจจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าและเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อมูลที่
ไปลงพื้นที่จริง ต้องสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรให้เข้มแข็งทั้งในรูปแบบทางการและไม่ทางการ อีกทั้งส่วน
ส าคัญที่สุด คือ การยกระดับจากประชาชนผู้ใช้บริการ (Clients)  เป็น หุ้นส่วนพันธมิตร (Partner) 
ให้ได้ ตามแนวคิดของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) คือลูกค้าหรือผู้รับบริการต้องก้าวไปเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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  5) ทรัพยากรหลักที ่ต ้องใช้ ในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ทรัพยากรในอดีตและปัจจุบันถูกแทนที่ อย่างเช่น คน มี หุ่นยนต์และ
ปัญหาประดิษฐ์ เงินมีเงินดิจิทัล วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ ถูกเชื่อมโยงต่อกันด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งหมด จนสุดท้ายกลายเป็นทรัพยากรดิจิทัล และหัวใจส าคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยยึดตามแนวคิด Sharing Economy (กฤษณ
ศักดิ์ วุฒิสุวภาพ, 2562) ที่จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) Sharing-based  เป็นการแบ่งปัน
ทรัพยากรหรือสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู ้อื ่นได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว 2) On-demand 
access หมายถึง การรองรับความต้องการแบบทันด่วนจากผู้สนใจใช้บริการ ณ เวลานั้น ๆ 3) Idle 
capacities resources คือ การใช้ทรัยากรที่ว่างอยู่หรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน าไปแบ่งปัน
ให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ใช้งาน 4) Drive towards sustainability เป็นการเน้นผลักดันการให้บริการไปสู่
ความยังยืนในระยะยาวอย่างแท้จริง 5) A higher degree of personal interaction หมายถึง การ
ปฏิสัมพันธ์ของผู ้ใช้งานจนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนใช้หรือให้บริการอยู ่ เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งทรัพยากรในยุคอนาคตต้องมีการ Sharing-based  
เป็นการแบ่งปันทรัพยากรหรือสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นได้ใช้งาน และใช้ทรัพยากรที่ว่างอยู่หรือไม่ได้ใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยการน าไปแบ่งปันให้ผู้อ่ืนที่ต้องการได้ใช้งานหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคต อาจจะเหมือนองค์กร
ภาคเอกชน ที่หลายบริษัทพยายามดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเป็นของตนเอง จากเดิมท่ีต่างธุรกิจต่างมี
เป้าหมายของตนเอง แต่ในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ ดึงกลุ่มเป้าหมายมารวมกันอยู ่กับตนเอง และ
พยายามขายและบริการให้ทุกสิ่งที่เขาตรงกัน เช่น อาลีบาบา เป็นต้น ซึ่งในทางบริการของภาครัฐ 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ต้องขยายการให้บริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการให้มากที่สุด โดยการจะครอบคลุมต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและรองตามแนวคิดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของ Armstrong และ Kotler (2007) โดยต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary 
Target) ไว้อย่างชัดเจน คือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอ หรือถ้า
หากไม่มีภูมิล าเนาในอ าเภอแต่มีปัญหาและเหตุแห่งความเดือดร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ของอ าเภอ ส่วน
กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ คือ ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาในอ าเภอหรือไม่มีภูมิล าเนาในอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจะท าหนา้ที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษา และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในอนาคตจะท าผ่านระบบแพลทฟอร์มออนไลน์ และทั้งสองกลุ่มเป้าหมายจะ
กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกัน 
  7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ จะต้องเป็นแบบใยแมงมุม และศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอสามารถประสานไปยังทุกหน่วยงานได้ในทันที ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Platform อัน
ใดอันหนึ่ง ซึ่งการที่จะประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกันได้ หลักการหุ้นส่วนและพันธมิตรจะช่วยให้
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ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะสิ่งส าคัญตามแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์ในระบบนิเวศยุคดิจิทัล ของ
วิภาธร เฉลิมไทย (2562) ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเป็น หุ้นส่วนพันธมิตร (Partnership) อย่างแท้จริง 
เพราะการที่จะอยู่รอดและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลหรือยุคอนาคต คือ การดึง
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละคนที่ดีอยู่แล้ว มาร่วมกันท างานเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพมากท่ีสุด 
  8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ พบว่า ในอนาคตศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จะต้อง
เปลี่ยนเป็นรูปแบบ Platform ทั้งหมด คือ ผู้รับบริการสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ ว่าจะเลือกรับ
บริการด้านใด หรือต้องการท าอะไร ซึ่ง Platform การให้บริการที่ส าคัญ คือ Web Platform และ 
Mobile Platform เพราะผู้รับบริการสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ (Device) ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 
รวมทั้งวิธีการท างานและคุณค่าที ่ผู ้รับบริการจะได้รับจะแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ที่เป็นการ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการลักษณะเป็นแบบท่อน ้า (Pipeline) ที่ค่อยๆ ด าเนินการและส่งต่อไปทีละ
ขั ้นตอน อีกทั ้งเป็นการมองเฉพาะส่วนที ่ตัวเองรับผิดชอบ แต่การให้บริการแบบ Platform จะ
แตกต่างไปจากแบบเดิม เพราะจะเป็นการได้รับประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในระบบนิเวศ และเป็น
การด าเนินการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยที่ไม่ต้องรอไปทีละข้ันตอนหรือผ่านทางหนังสือราชการ 
  9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในอนาคต ต้องใช้เงินจ านวนมาก ผู้บริหารของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับการบริการที่ดีและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกในการรับบริการจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งการ
ลงทุนพัฒนาระบบแพลทฟอร์มการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในครั้งนี้ถือว่าน้อย ถ้าหาก
เทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ และถือเป็นการปรับปรุงให้ระบบการบริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ตามแนวคิดกฎ 80:20 หรือ "กฎพาเรโต" (Pareto principle) ที่อธิบาย
ว่า ผลลัพธ์ 80% มาจากตัวแปร 20% หรือ การกระท าจ านวนน้อยนิดเพียง 20% ส่งผลมากถึง 80% 
โดยผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองว่าการท าน้อยๆ แต่สามารถได้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่
มาก อย่างการพัฒนาระบบแพลทฟอร์มการให้บริการครั้งนี้ สามารถใช้ได้ทั่วประเทศทั้ง 878 ศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอทั่วประเทศ อีกทั้งถ้าได้รับผลตอบรับที่ดี อาจจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ ค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา และค่าโฆษณาผ่านระบบแพลทฟอร์มการให้บริการนี้อีกด้วย  
 ในเรื่องข้อเสนอแนะ จากการศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) การก าหนดคุณค่าของการให้บริการ ควรยึดหลักธรรมภิบาล (Good Governance) เป็น
คุณค่าของการให้บริการแก่ประชาชน โดยประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
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โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ถูกต้องแล้ว แต่ต้องค านึงถึง
คุณค่าของการให้บริการในรูปแบบการบริการแบบ Platform ด้วย คือ การน าขีดความสามารถและ
สมรรถนะของแต่ละหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันในระบบนิเวศใหม่ที่เป็น ระบบการให้บริการแบบ 
Digital Online Platform เพ่ือให้การด าเนินภารกิจและการให้บริการสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด 
 2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ ภารกิจที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอที่ให้บริการอยู่ยังเป็นกึ่ง
ออนไลน์กึ่งกระดาษรายงานอยู่ ต้องยกระดับเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่การรับเรื่องหรือค าร้อง ไป
ยังการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบ One Stop 
Service หรือศูนย์บริการร่วมให้ได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาบูรณา
การภารกิจของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมาอยู ่ในระบบ  Platform เดียวกันให้ได้ เพื ่อที ่จะสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 3) ที่มารายได้และรายรับ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะได้รับจากงบประมาณกรมการปกครอง
ส่วนกลาง แต่งบประมาณที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้รับในแต่ละปีงบประมาณมีวงเงินที่จ ากัด รัฐบาล
และกรมการปกครองควรจะจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น รวมทั้งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการให้มากที่สุด  
 4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจในอนาคตต้องไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน แต่จะต้องเป็นการบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ผ่าน 
Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ
ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
 5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในการด าเนินการมี 4 ทรัพยากร คือ คน , เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี แต่ในระบบ Platform ต่อไป ทรัพยากรเหล่านี้จะแปลงเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็น คนดิจิทัล เงินดิจิทัล เป็นต้น และจะสามารถน ามาใช้แลกเปลี่ยนและท างานร่วมกันในลักษณะ 
Resources Sharing ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและกรมการปกครองต้อง
เตรียมพร้อมปรับตัวให้ทันกับทรัพยากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเข้ามาแทนที่ของเดิม 
 6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ จะต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพองค์รวมทั้ง
ประเทศ จะไม่มีแบ่งเป็นรายพื้นที่อ าเภอ หรือจังหวัดเหมือนในปัจจุบัน เพราะถ้ามี Platform การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเกิดขึ้น ไม่ว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการรับ
ค าปรึกษาอยู่ที่ใดในประเทศก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับบริการได้ทั้งสิ้น จะท าให้กลุ่มป้าหมาย
ผู้รับบริการกว้างกว่าคนที่มีภูมิล าเนาหรืออยู่ในอ าเภอนั้น ๆ   
 7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะต้องเป็นเสมือนศูนย์กลางที่เป็น
คนรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน โดยยึดหลักความเป็นกลางและ
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ความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง เพราะเมื่อเราพัฒนา Platform การให้บริการขึ้นมาแล้ว ทุกคนสามารถรับรู้
ข้อมูลการด าเนินการต่างๆ และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ตลอดเวลา   
 8) การก าหนดช่องทางการให้บริการในอนาคตจะต้องมีทางเลือกหลายช่องทาง ประชาชน
สะดวกแบบใดสามารถมารับบริการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะผ่านทางระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ จะช่วยให้
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้จึงต้องเริ่มพัฒนา Platform การ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้นโดยเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม 
 9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย โครงสร้างงบประมาณของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ควรจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ถ้าหากจะพัฒนา Platform การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ขึ้น แต่ทางที่ดีและใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ รัฐบาลส่วนกลางโดยกรมการ
ปกครองต้องเป็นผู้พัฒนาและจัดการค่าใช้จ่ายในการสร้าง Platform การให้บริการขึ้น เพื่อที่จะ
สามารถใช้งานในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ   
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต้นแบบระบบนิเวศ และ Platform อัจฉริยะ การให้บริการ
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี โดยการน าเอาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ รวบรวม และพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบ Platform อัจฉริยะใน
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 Web Platform และ Mobile Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานจากรูปแบบ
เก่ามาสู่รูปแบบใหม่ คือ Platform ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ผ่านระบบดิจิทัลในปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ทันที เมื ่อประชาชนกดเข้ามาใช้บริการผ่าน Platform นี ้ ซึ่ง
รายละเอียดของต้นแบบ Platform อัจฉริยะ การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัดปัตตานี 
แบ่งเป็น 7 เมนู ดังนี้ 
 1) เมนู Home หรือ Homepage เมื่อทุกท่าน (ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ) เข้าสู่ระบบ จะ
พ บ เ จ อ กั บ
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หน้าจอตาม ภาพที ่ 1 ซึ ่งจะแสดงหน้าเมนูเกี ่ยวกับการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ประกอบด้วย 3 ภารกิจ 1.ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2.ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย/ข้อมูลข่าวสาร และ 3. 
One Stop Service รวมทั้งจะแสดงแถบเมนูอีก 4 อย่าง คือ Home, Information, Tracking และ 
Contact 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงผลเมนู Information ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 2) เมนู Information จะเป็นหน้าจอแสดงผลเพ่ือไว้ค้นหากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หนังสือ และข้อมูอข่าวสารทางราชการทั้งหมดทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี Big Data Cloud และ Blockchain เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล และรายงานผลข้อมูล รวมทั้งในเมนูนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถเพิ่มข้อมูลโดยภาคเอกชน
และภาคประชาชนได้ด้วย โดยการเพิ่มข้อมูลจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ก่อนเผยแพร่ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามาอีกด้วย 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลเมนู Tracking ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 
 3) เมนู Tracking จะเป็นหน้าจอเอาไว้ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ประชาชน
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะระบุเลยว่าตั้งแต่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรับเรื ่อง จาก
ประชาชน แล้วด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ้าง มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรืออยู่ในการด าเนินการของ
หน่วยงานใด ซึ่งจะท าให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถติดตามเรื่องของตนเองได้แบบ Real-Time 
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลเมนู Contact ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 4) เมนู Contact จะเป็นหน้าจอที่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที ่ได้ทันที ผ่านระบบ Chat 
ออนไลน์ โดยจะเป็นระบบอัตโนมัติรับเรื่อง และหุ่นยนต์แชท (Chatbot) จะท าการโต้ตอบอัตโนมัติ
และให้บริการในเบื้องต้น ถ้าค าถามหรือความต้องการใดไม่สามารถตอบได้ หุ่นยนต์จะน าส่งเข้าสู่
ระบบ Call Center ส่วนกลางและหลังจากนั ้นจะสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ได้ รวมถึง
ประสานเรื่องไปในพ้ืนที่อ าเภอที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลเมนูรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 5) เมนู รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะเป็นหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกเพียงเลข
บัตรประชาชนอย่างเดียว ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักทะเบียนกรมการปกครอง และให้กรอก
รายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมแนบ
ภาพถ่าย วีดีโอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบ ลงในระบบได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 
24 ชั่วโมง หลังจากบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลเมนูให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
 6) เมนู ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จะเป็นหน้าจอที่สามารถเลือก
ได้ว่าจะนัดขอค าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนต์ออนไลน์ หรือ จะใช้วิธีค้นหาผา่น
ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือ และข้อมูอข่าวสารทางราชการ
ทั้งหมดทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงผลเมนู One Stop Service ใน Platform ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

 7) เมนู One Stop Service จะเป็นเมนูที่ไว้ให้บริการของทางราชการ โดยจะรวมหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ส าคัญไว้ในระบบนี้ เช่น กรมที่ดิน กรมสรรพากร กรมการกงสุล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค การประปานครหลวงและภูมิภาค เป็นต้น  โดย
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านเทคโนโลยี Big Data และ Blockchain เป็นจุดบริการประชาชนหนึ่งเดียวผ่าน
ระบบ Platform ออนไลน์ เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เพียงใช้บริการในระบบบริการร่วมนี้  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน                       

บริษัทเอกชนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

กัญจนำ สำเอ่ียม* 
 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
จิตวิทยาที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สมมติฐานด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอายุ และการออกก าลังกายที่แตกต่าง
กันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ มี 1 คู่ และ 4 คู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 นอกนั้นไม่มีความแตกต่าง 
 2) สมมติฐานด้านปัจจัยด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ที่แตกต่างกัน จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยค่าเฉลี่ยปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ซึ่งอันดับแรกคือด้านราคาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ เป็นด้านที่ต ่าท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.57 อยู่ในระดับน้อย 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: kunjana.sai@stu.nida.ac.th   
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 3) สมมติฐานด้านปัจจัยจิตวิทยาที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.59 ซึ่งอันดับแรกคือด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้าน
แรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับน้อย และด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 อยู่ในระดับน้อยและ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : กำรตัดสินใจ, บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี, กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีที่เหมำะสม
ตำมช่วงอำยุ 



กัญจนา สาเอี่ยม 
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1. บทน า 
สุขภาพเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ

ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคมไม่ใช่เพียงการปราศจากโรค (ประเวศ วะสี, 2541) 
การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท าให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตที ่เต็มไปด้วย
ความเร่งรีบ ตึงเครียด หรือแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ไม่มีกิจกรรมในชุมชนเพื่อผ่อนคลายปัญหาชีวิต 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและชุมชน จากการส ารวจสภาวะสุขภาพคน
ไทยทั่วประเทศ โดยการตรวจร่างกาย ในปีพ.ศ. 2551-2552 ผลการตรวจโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบ
กับการส ารวจ ในปี พ.ศ. 2547 พบว่าความชุกของบางปัจจัยเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ภาวะอ้วน 
และภาวะไขมันในเลือดสูง การกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ และภาวะโลหิตจาง บางปัจจัยอยู ่ใน
สถานการณ์คงเดิม ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง (ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย , 
2553) 

โครงสร้างของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ประชากรวัยท างานอายุ 15 ปีขึ ้นไป มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 -59 ปี) ต่อประชากร
ทั้งหมด เพ่ิมจากร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 67.10 ในปี พ.ศ. 2553 (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) คนวัยผู้ใหญ่เป็นกลุ่มคนในวัยท างานต้องท างานหารายได้
เพ่ือเลี้ยงตนเองและบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ การมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ของประชากรวัย
ผู้ใหญ่ ย่อมท าให้การพัฒนาประเทศมีความมั่นคง นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญยิ่ง ต่อ
การพัฒนาประเทศ จากรายงานการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพคนไทย (วสันต์ ชนิณัฐ และคณะ , 2548) 
พบว่า วัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีพฤติกรรมบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ขาดการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ
แนวโน้มการสูบบุหรี่และดื่มสุราเพิ่มขึ้น ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ขาดทักษะการจัดการความเครียด
ส าหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราการ
บริโภคอาหาร พฤติกรรมไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังประจ าตัว เช่น ความดัน
โลหิตสูง และเบาหวาน เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ และจากสถิติการตรวจร่างกายในงานมหา
นครปลอดเบาหวาน แสดงให้เห็นว่า แม้คนวัยท างานดูผิวเผินจะมีสุขภาพดี แต่ร้อยละ 71.60 มีระดับ
ไขมันสะสมตามร่างกายสูงกว่าเกณฑ์ เนื่องมาจากความอ้วนและการขาดการออกก าลังกาย(เทพ หิมะ
ทองค า, 2552) 
 จากการศึกษา พบว่า คนในกรุงเทพมหานครมีสุขนิสัยการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป เช่น
การรับประทารมื้อเช้ามากกว่าภาคอื่น และคนในกรุงเทพมหานคร 1 ใน 3 รับประทานอาหารจาน
ด่วนเป็นประจ า (ปาณบดี เอกะจัมปกะและคณะ, 2552)และพบว่าคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจ า(ฐิติกานต์ ยาวิชัย และคณะ ,2552)  รวมทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรีบท า
ให้ครอบครัวไม่มีเวลาในการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารปรุงส าเร็จมาบริโภคกันมากขึ้น ท าให้
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังต้องพึ่งอาหารส าเร็จรูปซึ่งมีไขมันสูง สัดส่วนอาหารไม่
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เหมาะสมและยังไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของอาหารด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจท าให้
พฤติกรรมสุขภาพเปลี ่ยนแปลงไปในทางที ่ไม่ส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที ่ดี ดังที ่พบว่าใน
กรุงเทพมหานครมีความชุกของโรคเบาหวานและความชุกของกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน กลุ่มที่มี
ความผิดปกติของระดับน ้าตาลในเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดภายหลังการอดอาหาร (Impaired 
Fasting Glucose: IFG) ในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่าภาคอื่นๆ 
(เยาวรัตน์ปรปักษ์ขามและคณะ, 2549) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตของประชากรในเมืองมี
แนวโน้มมากกว่าโดยมีปัญหาจากโรคทางจิตเวช ร้อยละ 0.43 ขณะที่คนชนบท มีเพียงร้อยละ 0.35 
อาจเนื่องจากประชากรในการเติบโตของเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การจราจรติดขัด ปัญหา
มลพิษ ปัญหาการศึกษา การว ่างงาน เป ็นต ้น ล ้วนส ่งผลต่อปัญหาสุขภาพจ ิต (ว ิทยาลัย
ประชากรศาสตร์, 2550) 
 จากรายงานสุขภาพคนไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) น าเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากร
ในระดับพื้นที่ของ ประเทศไทย เพื่อสะท้อนความหลากหลายของประเด็นสุขภาพ ทั้งที่จ าแนกใน 
ระดับจังหวัด ภูมิภาค เขตสุขภาพพิเศษ รวมถึงพ้ืนที่บนโลกออนไลน์ พฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญ ได้แก่ 
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา คนภาคใต้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่สูงสุดในทุก
ภาค ในขณะที่คนเหนือมีสัดส่วน นักดื่มสูงสุด รวมถึงการมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับสูงที่สุด ในปี 2562 
คนภาคเหนือ มีอัตราตายสูงที่สุด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง แต่อีกส่วนหนึ่งอาจ เกี่ยวข้อง
กับการที่ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดทุกวันนี้ วิถีชีวิตเป็นปัจจัยก าหนดสุขภาพท่ีส าคัญ สุขภาพ
กายโดยรวม ข อ ง ค น ไ ท ย ใ น ทุก พ้ืนที่มีแนวโน้มดีขึ้น หากพิจารณาอายุคาด เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ที่มี แนวโน้มสูงขึ้นในทุก ภูมิภาค โดยเฉพาะใน ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพฯจากการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ อัตราตายต่อประชากรในทุกภาคมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและ
กรุงเทพฯ ที่มีอัตรา ตายสูงสุดที่ 8.5 และ 8.2 รายต่อประชากร 1,000 คนส าหรับสาเหตุการตาย ใน
ปี 2562 พบว่า สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคระบบไหลเวียน
โลหิต และ โรคระบบทางเดินหายใจ คนกรุงเทพฯ ทั้งชายและหญิงมีอัตราการตาย จากมะเร็งและ
เนื้องอก และโรคระบบทางเดินหายใจสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับภาคอื่น ส่วนผู้ชายในภาคเหนือมีอัตรา
ตายจากโรค ระบบทางเดินหายใจสูงสุดในทุกภาค ส่วนผู้หญิงในภาคเหนือมีสาเหตุ การตายจากโรค
ระบบไหลเวียนโลหิตสูงกว่าผู้หญิงในภูมิภาคอื่น การเจ็บป่วยในปี 2562 พบว่าคนไทย ส่วนใหญ่ราว
ร้อยละ 70 ไม่มีอาการ เจ็บป่วยใน 1 เดือนก่อนสัมภาษณ์ ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้มีอาการเจ็บป่วย 
สูงสุด โดยเฉพาะการรู้สึกป่วยหรือ ไม่สบายที่ร้อยละ 18.5 และการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังหรือโรค
ประจ าตัว มากกว่า 1 ใน 5 ในด้านปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น ภาวะโรคอ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคกลาง ที่มีสัดส่วนสูงในปี 2557 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
เฝ้าระวัง รวมถึง กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ วิถีชีวิต เพื่อลดโอกาสการเ จ็บป่วย
และการเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรต่อไปในอนาคต การกระจายตัวของบุคลากรทางการ แพทย์วิชาชีพ
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ต่างๆ โดยเฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ในแต่ละภูมิภาคของไทยยังคงมีความ
เหลื่อมล ้าโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 10 กว่า
ปีที่ผ่านมา ความพร้อมและความเพียงพอของ บุคลากรเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับประชากรในภาพรวม
ของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้ง ช่องว่างความแตกต่าง ระหว่างภูมิภาคก็พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเชิงพื้นที่ในเรื ่องนี้ก็ยังคงมีอยู่ ในกรณีของแพทย์ ใน 10 
จังหวัดที ่มีสัดส่วน ประชากรต่อแพทย์ดีที ่สุดในประเทศ หลายจังหวัดอยู ่ในภาคกลาง รวมทั้ง 
กรุงเทพฯ อีกจ านวนหนึ่งเป็นจังหวัด เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค เช่น พิษณุโลก และเชียงใหม่ใน
ภาคเหนือ ชลบุรีในภาค ตะวันออก หรือ ขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ 
เห็นถึงความเหลื่อมล ้าที่ยังคงอยู่ ซึ่งไม่ได้ มีเฉพาะระหว่างภูมิภาคในประเทศ เท่านั้น แต่เป็นระหว่าง
จังหวัดในแต่ละ ภูมิภาคด้วยเช่นกันในด้านสถานพยาบาล กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ ที่มีบริบทแตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่น โดยมี สัดส่วนของโรงพยาบาลและเตียงผู้ป่วยใน ของภาคเอกชนสูงที่สุดถึงร้อยละ 70.5 
และ 42.6 ของจ านวนโรงพยาบาลและเตียงทั้งหมด ตามล าดับ ขณะที่ ในภูมิภาคอ่ืน มากกว่าร้อยละ 
70 (ในภาคกลาง) ถึงร้อยละ 90 (ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโรงพยาบาลและเตียงผู้ป่วยใน
ทั้งหมด อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอื่นๆ ในด้านการคลังสุขภาพ ปัจจุบัน 
มากกว่าร้อยละ 99 ของประชากรไทย ได้รับการคุ้มครองทางการเงินจากภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
ในการ เข้ารับบริการสุขภาพที่จ าเป็น ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (บัตรทอง) 
ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแต่ละกองทุน หรือระบบสวัสดิการมีขอบเขตสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ และ ทรัพยากร
การคลังที่ยังค่อนข้างแตกต่างกันในหลายเรื่อง ดังนั้น สัดส่วนความครอบคลุมของแต่ละกองทุนและ
ระบบสวัสดิการในแต่ละ ภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกรุงเทพฯ และภาค
กลาง กับภูมิภาคอ่ืนๆ จึงยังเป็นอีกมิติความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ที่ยังต้องประเมินและเฝ้าระวัง 
ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจ าปีขั้นพื้นฐานของคนทุกช่วงอายุจึงมีความส าคัญจ าเป็นต้องได้รับการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการท างานของไต ตรวจการท างานของตับ ตรวจระดับไขมัน
ในเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และตรวจระดับน ้าตาล 
นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจ าปียังมีการตรวจที่ส าคัญบางรายการเพิ่มมาตามแต่ละช่วงอายุดว้ย 
เช่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ ตรวจหาระดับโลหะหนักในคนที่
ท างานสัมผัสกับสารปิโตรเคมีเป็นต้น 
 การตรวจสุขภาพส าคัญส าหรับทุกคนอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่จะท าให้เราได้รู้ว่าร่างกาย
ของตนเองว่ามีความผิดปกติตรงจุดไหนหรือไม่ หากมีเราจะสามารถรักษาได้ทันเวลา โดยปกติแล้ว
การตรวจร่างกายควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีที่มีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค
ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะบางโรคต้องเข้ารับการรักษาที่รวดเร็ว เช่น ปอดติด
เชื้อ เป็นต้น 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชน 
 

4. แนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
โดยก าหนดกรณีศึกษาให้เป็น พนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมือง
หลวงที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นพ้ืนที่ๆ มีประชากรเป็นพนักงานเอกชนจ านวนค่อนข้างมากกว่า
จังหวัดอ่ืนๆ สมควรแก่การใช้เป็นพื้นที่ในการ เพ่ือเป็นแนวทาง โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมส าคัญ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
(2559) กล่าวว่า การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจเช็คสุขภาพในขณะที่ผู้รับการตรวจยังรู้สึกสบายดี ไม่
มีอาการหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนั้นแต่อย่างใด ส่วนคนที่ไปหาหมอเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยหรือรู้สึกมีความผิดปกติแล้ว หรือคนที่ไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาโรค หรือไปหาหมอตามนัด
เพราะป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นั้น ไม่เข้าข่ายว่าเป็นการตรวจสุขภาพ 
หากแต่เป็น การตรวจวินิจฉัยโรค หรือ การตรวจรักษาโรคที่คนส่วนใหญ่รู้จักมักคุ้นและปฏิบัติกันอยู่
แล้ว เพราะคนเราอาจมีโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรก
เกิดจนถึง วัยผู้สูงอายุ ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรกหรือระยะที่มีความ
รุนแรงน้อย ท าให้คนเหล่านี้ไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพ และปล่อยไว้นานเข้า ซึ่งอาจกินเวลาเป็นแรม
ปี หรือนับสิบๆ ปี โรค/ภาวะเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นั้นก็จะกลายเป็นโรคที่ก าเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อน
ร้ายแรงตามมาในที่สุด 
 โดยแต่ละกลุ่มมีแนวทางการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งการตรวจสุขภาพควรตรวจ
ตามความจ าเป็นและให้เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ไม่ใช่ตรวจเหมารวมแบบเดียวกันหมดทุกคนและทุกครั้ง การตรวจแบบเหมารวมเป็นการตรวจเกิน
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ความจ าเป็น นอกจากท าให้สิ้นเปลืองแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากวิธีตรวจบางอย่าง
ได้อีกด้วย การตรวจสุขภาพพ้ืนฐานในกลุ่มคนวัยท างาน ได้แก่ 
 (1) การซักประวัติ และการตรวจร่างกายทั่วไป (ควรตรวจร่างกายทั่วไปปีละครั้งเมื่อมี
โอกาสไปหาหมอด้วยเรื่องอ่ืน) 
 (2) การชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตเป็นประจ า อาจตรวจวัด
เองที่บ้านหรือที่สถานพยาบาลเมื่อมีโอกาสไปหาหมอด้วยเรื่องอื่น (เช่น ไม่สบาย วางแผนครอบครัว 
ฉีดวัคซีน) 
 (3) การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันจากทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลเป็นประจ าทุกปี ปี
ละ 1 ครั้ง 
 (4) การตรวจการได้ยินด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 
นิ้ว ปีละ 1 ครั้ง 
 (5) แบบประเมินสภาวะสุขภาพ: 
  - ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
  - ภาวะซึมเศร้า 
  - การติดนิโคตินในผู้สูบบุหรี่ (ถ้าไม่สูบบุหรี่ไม่ต้องประเมิน) 
  - การดื่มแอลกอฮอล์ (ถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องประเมิน) 
  - การใช้ยาและสารเสพติด (ถ้าไม่ใช้ยาและสารเสพติดไม่ต้องประเมิน) 
 การตรวจสุขภาพส าหรับกลุ่มวัยท างานทั้งหญิงและชาย นอกจากการตรวจสุขภาพ  
พ้ืนฐานแล้ว ยังประกอบด้วย 
 (1) การตรวจตา โดยทีมจักษุแพทย์ ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจวัดสายตา
และตรวจคัดกรองโรคต้อหิน/ภาวะความดันลูกตาสูง/ความผิดปกติอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 (2) การตรวจอุจจาระ (Fecal occult blood test) ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการ
ตรวจอุจจาระ เพ่ือคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ปีละ 1 ครั้ง 
 (3) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แนะน าให้ตรวจเลือดดูตามช่วงอายุต่อไปนี้ 
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือดทุก 5 ปี  
  - อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจระดับน ้าตาลในเลือดทุก 3 ปี  

 - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจ 1 ครั้ง หากเคยตรวจพบว่าปกติ ไม่ต้องตรวจซ ้า 
  - ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจครั้งเดียวเฉพาะคนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 
 ส าหรับสตรี นอกจากการตรวจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ 
 (1) การตรวจเต้านม อายุ 30-39 ปี ควรได้รับการตรวจเต้านมทุก 3 ปี จากแพทย์หรือ
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรม และอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจทุกปี 
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 (2) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 30 ปี ขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองด้วย
วิธีการเก็บเซลล์โดยวิธีพื้นฐาน (conventional pap smear) ทุก 3 ปี หรือวิธีป้ายหาความผิดปกติ
โดยใช้กรด อะซิติก (VIA) ทุก 5 ปี จนถึงอายุ 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจด้วยวิธีการเก็บเซลล์โดยวิธีพ้ืนฐาน 
(conventional pap smear) แทน 
 ความส าคัญของการตรวจสุขภาพประจ าปี คนไทยสมัยนี้นิยมไปตรวจสุขภาพประจ าปีกัน
มาก เห็นได้จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 ที่พบว่า คนไทยควัก
กระเป๋าตัวเองเพื่อการตรวจคัดกรองสุขภาพ มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 2,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เลือกเป็นชุด ๆ หลากหลายมาก ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การตรวจคัดกรองอย่างถูกต้อง จะท าให้เราเลือกการตรวจสุขภาพได้อย่างเหมาะสม คนส่วนหนึ่งจะ
เลือกตรวจคัดกรองสุขภาพทุกชนิด โดยไม่รู้ตัวเลยว่าการตรวจคัดกรองสุขภาพบางอย่างเป็นผลเสียต่อ
ร่างกาย การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมควรพิจารณาจาก เพศ อายุ และพิจารณาจากโรคที่คนไทยมัก
เป็นกัน นอกจากนี้เรื่องความเสี่ยง เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งส าหรับการ
เลือกตรวจคัดกรอง เช่น บุคคลที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคบาหวาน ควรเริ่มตรวจคัดกรอง
เร็วกว่าปกติ ผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค Phillip Kotler (2003:172) ได้
อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริการโภค โดยอาศัย S-R Theory ในการจ าลองรูปแบบพฤติกรรม
ของผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ โดยมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s 
black box) เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความต้องการ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ
คาดการได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ นั้นเป็นผลมาจากอิทธิพลลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ ที่จะน าไปสู่
การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ (Buyer’s purchase decision) ซึ่ง
จุดเริ่มต้นของแบบจ าลองอยู่ที่สิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ ส่งผลท าให้เกิดการตอบสนอง ที่
เรียกว่า S-R Theory ดังภาพ 
 

 
  

รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างง่าย หรือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (S-R Theory) 
ที่มา : Phillip Kotler(2003 : 172) 

 จากการศึกษาตามทฤษฎี สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีขึ้นอยู่
กับ สิ่งกระตุ้นภายนอก สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี สิ่ง
กระตุ้นทางกฎหมาย สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ การตอบสนองของผู้ซื้อ หาก
มีการกระตุ้นตามทฤษฎีเหล่านี้ อาจท าให้พนักงานบริษัทเอกชนมีความสนใจในการเข้ารับบริการ

ส่ิงกระตุ้นภายนอก ความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ การตอบสนองของผู้ซ้ือ
(Stimulus) (Buyer’s Black Box) (Buyer’s Responses)

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ลกัษณะของผูซ้ื้อ ·      การเลือกผลิตภณัฑ์
·      ผลิตภณัฑ์ ·      ปัจจยัทางวฒันธรรม ·      การเลือกตรายี่หอ้
·      ราคา ·      ปัจจยัทางสงัคม ·      การเลือกผูข้าย
·      การจดัจ าหน่าย ·      ปัจจยัส่วนบุคคล ·      การเลือกเวลาในการซ้ือ
·      การส่งเสริมการตลาด ·      ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ·      การเลือกปริมาณการซ้ือ
ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ
·      เศรษฐกิจ ·      ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้
·      เทคโนโลยี ·      การแสวงหาขอ้มูล
·      การเมือง ·      การประเมินทางเลือก
·      วฒันธรรม ·      การตดัสินใจซ้ือ

·      ความรู้สึกหลงัการซ้ือ



กัญจนา สาเอี่ยม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

125 

ตรวจสุขภาพประจ าปีมากขึ้น โดยการสร้างการรับรู้ปัญหา เพื่อให้เกิดการค้นหาข้อมูล น าไปสู่การ
ประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจใช้บริการสุขภาพประจ าปีมากขึ้นไปอีกด้วย จนกระทั่งเกิ ดการ
รู้สึกหลังจากใช้บริการแล้วน าไปบอกต่อ เป็นการกระตุ้นให้กับสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนฝูงได้อีก
ทางหนึ่ง 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ สรุปได้ว่า การตัดสินใจ เป็นปัจจัยในการเลือกคิดอันจะน าไปสู่การปฏิบัติจากหลาย ๆ 
ทางเลือกเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที ่สุดเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจ โดยแบ่งเป็น
ล าดับขั้นโดยเฉพาะขั้นการเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ และขั้นการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร ซึ่งมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ยังรวมไปถึงอิทธิพลและ
ความแตกต่างของตัวบุคคล และกระบวนการทางจิตวิทยาอีกด้วย 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC 
(Integrated Marketing Communication) เป ็นทั ้งเคร ื ่องม ือและกิจกรรมที ่ธ ุรก ิจจะต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแนะน าสินค้าให้ลูกค้ารู้จัก ช่วยสร้างความสนใจของลูกค้า 
รวมถึงสามารถสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 
 โดยสรุป การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจ
ตามแนวคิดของการสื ่อสารการตลาดที่ผู ้บริหารได้มีการวางแผนและพัฒนาขึ ้นมา ด้วยการน า
เครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มี
ความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่ง
นโยบายของบริษัทเอกชนต่างๆ กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการได้รู้ทันโรคต่างๆ อย่างทันท่วงที 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี ่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้บ่งบอกถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที ่มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ใบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของทั้งระดับจุลภาค และมห
ภาค อันได้แก่ แรงจูงใจซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจจากบุคคลใกล้ชิด น าไปสู่การรับรู้ และท าให้เกิดการเรียนรู้ 
เพื่อโน้มน้าวทัศนคติให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี มีวินัยต่อการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อเป็นการป้องกัน หรือ
รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มีความสนใจเลือกใช้บริการก็
ตาม แต่หากน าปัจจัยด้านจิตวิทยามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก็อาจจะเป็นการเพิ่มความต้องการใน
การเลือกใช้บริการสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนอีกทางหนึ่งมากขึ้นก็ได้ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าสถานพยาบาลผู้ให้บริการในกลุ่มตัวอย่าง
ที ่ศึกษา ซึ ่งให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าอยู ่แล้ว มี ความพร้อมในการให้บริการ
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพนักงานบริษัทที่ท าประกันชีวิตซึ่งสัมพันธ์กับช่วงอายุวัยท างานจะส่งผลเป็น
อย่างมาก แม้ว่าบางกลุ่มจะมีกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตรวจสุขภาพในระดับต ่า แต่การได้รับรู้



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

126 

อุปสรรคของการตรวจสุขภาพและกระตุ้นในการไปตรวจสุขภาพ ส่งผลกับพฤติกรรมการตรวจสุขภาพ
เป็นอย่างยิ่ง 

5.กรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
6.ระเบียบการท าวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire - Online) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,286,570 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) โดย
ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - ระดับการศึกษา 

 - สถานภาพการสมรส 

 - รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 - ขนาดครอบครัว
  

 - ลักษณะที่พักอาศัย 

 - โรคประจ าตัว 

 - การออกก าลังกาย 

 - ดัชนีมวลกาย (ค านวน
จากน ้าหนักและส่วนสูง) 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

 - การโฆษณา (Advertising) 

 - การประชาสมัพันธ์ (Public 

Relation) 

 - การส่งเสริมการขาย (Sales 

Promotion) 
 - การขายโดยบคุคล (Personal 

Selling) 
 - การตลาดโดยตรง (Direct 

Marketing) 
 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 - แรงจูงใจ 
 - การรับรู ้
 - การเรียนรู ้
 - บุคลิกภาพ 

 - ทัศนคติ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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 2 เครื ่องมือที ่ใช ้ส  าหรับการวิจ ัย เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั้ งนี ้ ใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ความหมายของการตัดสินใจ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ (IMC) และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคัดกรองผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ตรงตามเป้าหมาย นั่นคือ พนักงานบริษัทเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค
เพื่อวัดตัวแปร 9 ตัวแปร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ขนาดครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัย โรคประจ าตัว การออกก าลังกาย ดัชนีมวลกาย (ค านวณจาก
น ้าหนัก และส่วนสูง) ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) เลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียว (Best Answer) 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) แบ่งเป็น 5 ด้านประกอบด้วย 
การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพ ันธ ์ (Public Relation) การส ่งเสร ิมการขาย (Sales 
Promotion) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) และการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส่วนที ่ 5 พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร ับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตามหลัก 6W 1H  เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ค าถามเป็นแบบปลายปิดสามารถเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Best Answer) เป็นแบบ interval เป็น
ระดับความพึงพอใจ 
 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ
แจกแบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลครบจ านวนแล้ว จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติต่อไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้  
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาสร้างแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทเอกชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
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 4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
- ปัจจ ัยด ้านประชากรศาสตร ์ ใช ้ค ่าสถิต ิ เช ิงพรรณนา ได ้แก่ ค ่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

- ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ใช้วิธีการค านวณหาค่าสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- ปัจจัยด้านจิตวิทยา ใช้วิธีการค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการส่งผลระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัย
ด้านการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยด้านจิตวิทยา กับการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการแจกแจงแบบที (t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และ
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Anova) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) 
 

7.ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 87.5 โดย
จ านวนครั้งมากที่สุดคือ 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 82.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง 
คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีสถานะโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดมากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.0 ส่วนมากจะอยู่ล าพังคิดเป็นร้อย
ละ 26.3 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.3 และส่วนใหญ่พบว่าไม่มีโรค
ประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 70.3 ไม่เคยออกก าลังกายเลยในรอบ 6 เดือน สูงสุด ร้อยละ 27.0 และมีค่า 
BMI เฉลี่ยสูงสุดที่สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยมีผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1) เพศส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2) อายุส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

3) ระดับการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4) สถานภาพสมรสส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6) ขนาดครอบครัวส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7) ลักษณะที่พักอาศัยส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

8) การออกก าลังกายส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

9) ดัชนีมวลกายส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานด้านปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

1) การโฆษณาส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

2) การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3) การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

4) การขายโดยบุคคลส่งผลต่อมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

5) การตลาดโดยตรงส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานด้านปัจจัยจิตวิทยา 

1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

2) ปัจจัยด้านการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

4) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

5) ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
ส ุขภาพประจ  าป ีของพน ักงานบร ิษ ัทเอกชนในเขตพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
8.สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่างานวิจัยครั้งนี้ ขอสรุปดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การออกก าลังกาย และสถานภาพการสมรส เป็น
ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน
บริษัทเอกชน ส่วนด้านอื่นๆไม่ส่งผล ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
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ผู้บริโภค โดยอิทธิพลและความแตกต่างของตัวบุคคลในด้านอายุ การออกก าลังกาย และสถานภาพ
การสมรสซึ่งอิทธิพลและความแตกต่างของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค และสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของอัจฉรา ว่องไวโรจน์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทประกันชีวิต พบว่า ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ 
เหมือนกัน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจ าปี ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
เหมือนกัน 
 2. ด้านปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 ในทุกด้าน โดยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตาม
แนวคิดของการสื่อสารการตลาดที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่สูงนัก โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X ̅=2.57)  ท าให้ผู้บริหารควรมีการวางแผนและพัฒนาแพคเกจการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีขึ้นมา ด้วยการน าเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอย่างลงตัว เพ่ือให้
สามารถส่งข่าวสารที่มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งนโยบายของบริษัทเอกชนต่างๆ กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตัดสินใจ
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการได้รู้ทันโรคต่างๆ อย่างทันท่วงที และลดอัตรา
เสี่ยงการเจ็บป่วยทั้งก่อนและระหว่างการท างาน 
 3. ด้านปัจจัยจิตวิทยาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่  .05 ในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านจิตวิทยาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ซึ่งด้าน
บุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเท่ากับ 2.21 ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพนั้นควร
ส่งเสริมมากที่สุด เพ่ือบุคลิกภาพที่ดีจะกระตุ้นให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีมากข้ึน 
 

9.อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับ
บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชน มีสาระส าคัญที่สามารถมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จะเห็นว่า อายุ การออก
ก าลังกาย และสถานภาพการสมรส เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนด้านอื่นๆไม่ส่งผล ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยอิทธิพลและความแตกต่างของตัวบุคคลในด้านอายุ การ
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ออกก าลังกาย และสถานภาพการสมรสซึ่งอิทธิพลและความแตกต่างของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยภายใน
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของอัจฉรา ว่องไวโรจน์ (2548) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทประกันชีวิต พบว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 
อายุ เหมือนกันคนที่อายุมาขึ้นจะพบว่าเจ็บป่วยมากขึ้น ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เหมือนกัน 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) 
จะเห็นว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตามแนวคิดของการ
สื่อสารการตลาดที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่สูงนัก โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด 

(X ̅=2.57)  ท าให้ผู้บริหารควรมีการวางแผนและพัฒนาแพ็คเกจการตรวจสุขภาพประจ าปีขึ้นมา 
ด้วยการน าเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้สามารถส่ง
ข่าวสารที่มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
หรือแม้กระทั่งนโยบายของบริษัทเอกชนต่างๆ กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตัดสินใจเข้ารับ
บริการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการได้รู้ทันโรคต่างๆ อย่างทันท่วงที และลดอัตราเสี่ยง
การเจ็บป่วยทั้งก่อนและระหว่างการท างาน 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ปัจจัยด้านจิตวิทยาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โดยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ซึ่งด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือเท่ากับ 2.21 ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพนั้นควรมีการส่งเสริมมากที่สุด การมี
สุขภาพที่แข็งแรงส่งผลให้มีบุคลิกภาพท่ีดีจะกระตุ้นให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีมากข้ึน 

เมื่อพิจารณาจากผลการตั้งสมมติฐานในทุกปัจจัย จะเห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
ควรส่งเสริมมากขึ้น ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย 
โรคประจ าตัว และค่า BMI ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่แตกต่างกันต่อการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานเอกชนนั้น ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่ องเพศที่ไม่สอดคล้อง
กันกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของแต่ละเพศ ดังนั้นควรมีรายการที่เหมาะสมต่อการ
ตรวจสุขภาพตามเพศ นั่นอาจเป็นเพราะประชาชนยังไม่มีการตระหนักหรือรับรู้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีจ าแนกตามเพศ ส่วนด้านการศึกษาผู้วิจัยเล็งเห็นว่าระบบการศึกษาควร
สอดแทรกเนื้อหาในการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเกราะ
การป้อนกันไม่ให้เกิดโรคที่ร้ายแรง หรือการรักษาอย่างทันท่วงทีในกรณีที่พบความผิดปกติในช่วง
แรกเริ่ม เป็นต้น ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจการเข้ารับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงานเอกชนนั้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า อาจเนื่องมาจากการใช้จ่ายของ



กัญจนา สาเอี่ยม 
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พนักงานบริษัทเอกชนไม่มีการค านึงถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือรายได้อาจไม่พอจ่ายค่าบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนขนาดครอบครัวผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแต่ละครอบครัวอาจไม่มีการตระหนักใน
เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปีร่วมกันภายในครอบครัวตลอดจนเรื่องลักษณะที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน 
ในส่วนของโรคประจ าตัวผู้วิจัยเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจคิดไปเองว่าไม่มีโรคประจ าตัวที่ซ่อน
อยู่ เพราะอาจมีแค่การตรวจตามมาตรฐานไม่ได้เจาะลึกเข้าไปยังโรคต่ างที่อาจแฝงอยู่ภายในไม่ว่า
จะเป็นโรคทางสุขภาพร่างกาย หรือทางสุขภาพจิตก็ตาม และสุดท้าย ส าหรับค่า BMI ส่วนใหญ่มีค่า 
BMI แบบสมส่วน อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามคิดไปเองได้ว่า การที่มีค่า BMI ที่สม
ส่วนนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีก็เป็นได้ โดยสอดคล้องกับปัจจัยด้าน
จิตวิทยาว่า ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดจากการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคลในที่นี้คือด้านบุคลิกภาพที่เป็นผลมากจากการคิดว่าตัวเองมีร่างกายสมส่วนแล้วที่จะมี
ผลกระทบต่อการตอบสนองรู้สึกด้านอารมณ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์
ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ ในที่นี้คือการตรวจสุขภาพประจ าปีนั่นเอง 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) จากผลการวิจัยที่พบว่า ช่วงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชน โดยเฉพาะช่วงอายุโดยรวม 31 – 50 ปี ดังนั้น ควรมีการ
ส่งเสริม ดังต่อไปนี้ 
  1.1) ควรเน้นให้มีการส่งเสริมรายการการตรวจสุขภาพประจ าปีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ 31 – 50 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงกลางวัยท างาน เช่น เพิ่มการตรวจอาการออฟฟิศซินโดรมเข้าไปใน
แพ็คเกจการบริการการตรวจสุขภาพประจ าปีด้วย เป็นต้น 
  1.2) ควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู ้ในการในการใช้บริการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตั้งแต่ช่วงอายุ 15  – 30 ปี (ช่วงอายุเริ่มต้นของวัยท างาน) และ 51 ปีขึ้นไป (ช่วงปลายของ
วัยท างาน) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในช่วงอายุดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ความถี่ของการออกก าลังกายส่งผลต่อการเข้ารับบริการการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานเอกชนนั้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความถี่ในการออกก าลังกายน้อยที่ 2-
3 เดือนครั้งนั้น ชี้ให้เห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ต่อความส าคัญในการออกก าลัง
กาย และพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีมากที่สุด  

3) จากการที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านราคาในการให้บริการมากที่สุด รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน ควรมีการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการด้านราคา
มากที่สุด เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดกระบวนการใน
การตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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4) จากข้อเสนอแนะที่ได้จากประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการกล่าวถึงราคาการให้บริการ
ที่สูงเกิน แพ็คเกจการให้บริการพื้นฐานที่ไม่ครอบคลุม (เนื่องจากถ้าอยากตรวจละเอียดกว่าต้องมี
การจ่ายเงินเพิ่ม) ตลอดจนช่วงเวลาการเปิดท าการให้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สถานพยาบาลในภาครัฐ โดยที่อยากให้ภาครัฐขยายเวลาการให้บริการหรือเปิดคลินิกพิเศษใน
วันหยุดที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเลิกงานหรือวันหยุดงานของพนักงานเอกชน เพ่ือเปิดช่องทางให้
พนักงานบริษัทเอกชนได้เข้าถึงการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื ่อให้การพัฒนาการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กว้างขึ ้นกว่าเดิมผู ้ว ิจัยจึงขอน าเสนอ  
ข้อเสนอแนะให้ขยายขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่และการเฉพาะเจาะจงใหกว้างขวางขึ้น เช่น ขอบเขต
ด้าน พื้นที่เป็นกรุงเทพและปริมณฑล ขอบเขตด้านประชากรเป็นไปโดยภาพรวมของวัยท างานที่ไม่
เน้น แค่บริษัทเอกชนอย่างเดียว เป็นต้น เพื่อทราบปัจจัยโดยรวมที่หลากหลายกว่า และเป็นข้อมูลใน
การ ส่งเสริมนโยบายให้แก่ภาครัฐได้อย่างชัดเจน เช่น จัดให้มีแพ็คเกจการตรวจให้เหมาะสมตามเพศ 
และช่วงอายุที่เหมาะสม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะและปัญหาการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น 
วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะและปัญหาการบริหาร
โครงการติดตั้งระบบ มีทั้งหมด 5 กระบวนการ ได้แก่ การเริ่มต้นโครงการมีลักษณะเริ่มจากเมื่อได้รับ
เอกสารยืนยันขอบเขตโครงการ ผู้บริหารโครงการและทีมน าปฏิบัติก็จะท าความเข้าใจรายละเอียด
ของขอบเขตโครงการให้ชัดเจน การวางแผนโครงการผู ้บริหารโครงการด าเนินการท าแผนการ
ด าเนินการโครงการอย่างเป็นทางการ การด าเนินการโครงการ ผู้บริหารจะนัดประชุมเริ่มโครงการ
อย่างเป็นทางการกับลูกค้าเพื่อท าความเข้าใจตรงกัน แล้วจึงเริ่มด าเนินการโครงการ การติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ และควบคุมขอบเขตงานและจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และการปิดเฟสหรือโครงการ จะเป็นการสรุปรายการที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า และ
ให้ลูกค้าเซ็นรับมอบโครงการ การสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ พบว่า การตอบสนอง
นโยบายของบริษัท มีผลมาจากการด าเนินการตามกระบวนการบริหารโครงการติดตั้งระบบทั้ง 5 
ขั้นตอน ก็จะสามารถตอบสนองนโยบายของบริษัทได้โดยส่วนใหญ่แต่ะจะมีบางส่วนที่จะเกิดจาก
ปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ เกิดจากการบริหารโครงการให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนได้ ประสิทธิผล
โครงการ มาจากการด าเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตรงตามความ
ต้องการลูกค้า และความพึงพอใจของผู ้รับบริการ ประเมินจาก 3 ส่วน คือ ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ในประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ และในภาพรวมของโครงการ 
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ทั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมว่า ในการบริหารโครงการให้เกิดสัมฤทธิ ์ผลนอกจากจะใช้
กระบวนการทั ้ง 5 ขั ้นตอนแล้วควรเสริมด้วยองค์ความรู ้ทั ้ง 10 ด้าน ก็จะสามารถช่วยเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโครงการได้ดีข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ : กำรบริหำรโครงกำร, กำรติดตั้งระบบ, เทคโนโลยีดิจิทัลโซลูช่ัน 
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technology solutions providers 
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 This research is qualitative research aimed at studying the characteristics and 
problems of system installation project management of digital solutions technology 
providers. Analyze the achievement of the installation of the project system. The 
results showed that there are five processes in the nature and problems of system 
installation project management: starting a project starts when receiving a document 
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management, conducting a formal project implementation plan. The management will 
formally arrange a meeting to start the project with the client to understand the same, 
and then start the project, monitor, and control the project, monitor the progress of 
the project, and control the scope of work and manage the problems, and closing the 
phase or project will summarize the items that need to be delivered to the customer 
and have the client sign for the project. The achievement of the installation of the 
project system showed that the company's policy response was met. As a result of 
the implementation of the five-step system installation project management process, 
it will be able to meet the company's policies mainly, but there will be some that will 
be caused by other uncontrolled factors. Project management efficiency Caused by 
the project management to achieve the objectives quickly.  
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Cost-effective use of resources and reduce costs Project effectiveness comes from 
implementing project management to achieve the objectives of the project or meet 
the customer's needs and the satisfaction of the service provider. In the efficiency of 
goods and services, and in the project overview. 
 The researchers further suggested that to successfully manage the project, in 
addition to using the five stages of the process, it should be supplemented with all 10 
areas of knowledge, which can help improve efficiency and effectiveness in project 
management. 
 
Keywords: project management, system installation, digital technology 
solutions
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าเป็นยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือว่ามีความจ าเป็นต่อองค์การเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโตขึ้น
ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าตามองค์การต่างๆ จะมีการจัดท าโครงการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจด้านการโฆษณา 
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งลักษณะของโครงการมีทั้งแบบที่องค์การเป็นผู้ด าเนิน
โครงการเอง และการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาด าเนินโครงการให้ โดยจะใช้บริการจาก บริษัทผู้
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น  
 การศึกษานี้ได้ท าการศึกษากับบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่นชั้นน าแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ลูกค้าของบริษัทอยู่ในภาคการเงิน ภาคการธนาคาร ภาคโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดยการให้บริการของบริษัทเป็นลักษณะของโครงการเทคโนโลยี
โซลูชั่นที่ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การวางระบบ การดูแลระบบ 
และการบริหารงานระบบ (นิทัท ทานันท์, 2558: 16) ซึ่งการบริการในลักษณะต่างๆจะอยู่ในรูปแบบ
โครงการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการเป็นขั้นตอนที่มี
มาตรฐานชัดเจนและมีล าดับการด าเนินงานชัดเจนเช่นกัน คือมีขั ้นตอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน 1.การเริ่มต้นโครงการ 2.การวางแผนโครงการ 3. การด าเนินการโครงการ 4. การติดตามและ
ควบคุมโครงการ 5. การปิดโครงการ โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ โดยเป้าหมายของโครงการจะมาจาก
วัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความต้องการของลูกค้า การบริหารโครงการของ
ผู้บริหารโครงการจึงจ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลถึงการตอบสนองของ
นโยบายบริษัทด้วย  
 ในขณะนี้บริษัทได้พบกับปัญหาการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ตามที่วางแผนเอาไว้ เพราะเกิด
การล่าช้าของการด าเนินการโครงการซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท และปัญหาการที่ลูกค้ามี
การประเมินผลความพึงพอใจภาพรวมของโครงการและการบริการได้ผลต ่ากว่าที่ก าหนดเอาไว้ คือ 
ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการขั้นต ่าก าหนดไว้ที่ 75 %  แต่กลับได้อยู่ที่ ประมาณ 63% เมื่อมา
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุเริ่มจากในขั้นตอนเริ่มโครงการที่เป็นขั้นตอนที่เป็นการสร้างโครงการจากการ
เก็บความต้องการของลูกค้าที่ต้องการระบบเทคโนโลยีเพื่อไปตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า แต่ขั้น
ตอนนี้พบว่า ในบางส่วนจะเป็นโครงการที่มีลักษณะขอบเขตโครงการไม่ชัดเจน เป็นโครงการที่มี
ลักษณะใช้เทคโนโลยีใหม่หรือมี Solution การเชื่อมต่อร่วมกันของระบะตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปแต่เป็น 
Solution ที่ทางทีมยังไม่เคยท ามาก่อน จึงท าให้เมื่อเริ่มโครงการด้วยขอบเขตไม่ชัดเจนแล้วนั้นก็จะ
ส่งผลต่อการวางแผนโครงการท าให้แผนด าเนินการที่ก าหนดขึ้นมาไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงตามความ
ต้องการลูกค้า ก็ส่งผลให้ ระหว่างการด าเนินการเกิดปัญหาตามมา เช่น ระบบที่ซื ้อขายกันมาไม่
สามารถท างานร่วมกันได้ ทีมน าปฏิบัติต้องมาท าการทดสอบใหม่หรือหาข้อมูลเปิดเคสไปทาง
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ผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาที่ติดจากการท างานร่วมกันไม่ได้ของระบบ ที่ไม่เคยท ามาก่อน เป็นต้น การ
ติดตามและควบคุมจะต้องมีความถี่และใช้เวลาในการติดตามเป็นรายวัน ท าให้เสียทรัพยากรบุคลากร
ในทีมน าปฏิบัติเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่ได้ท าการ
ทดสอบมาก่อน สืบเนื่องไปจนถึงเฟสปิดโครงการก็จะล่าช้า ท าให้การเก็บเงินลูกค้าก็ช้าไปด้วย และ
บางโครงการไม่สามารถจบในระยะเวลาได้ก็จะโดนค่าปรับ จึงท าให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของ
บริษัทที่ต้องการด าเนินโครงการให้ได้ประสิทธภาพการบริหารโครงการที่ว่าด้วย ความรวดเร็วในการ
บริหารโครงการให้ส าเร็จ และใช้ทรัพยากรน้อยลง ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ และมีประสิทธิผลก็ไม่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ตรง ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าก็น้อยลงเพราะระบบที่ส่ง
มอบให้ลูกค้าอาจจะข้ึนได้ไม่ทันตามธุรกิจของลูกค้าต้องการ  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงท าให้เป็นสาเหตุที่ผู้วิจัยจึงอยากจะถอดบทเรียนของการบริหาร
โครงการโดยตั้งเริ่มจากศึกษาการท างานตามขั้นตอนมาตรฐาน ทั้ง 5 ขั้นตอนแล้วจะสามารถท าให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร และเพ่ือเห็นปัญหาของการบริหารโครงการเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา ของการ
บริหารโครงการได ้
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1) การศึกษาลักษณะและปัญหาการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น 
 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ 
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาและเสนอแนะการบริหารโครงการและสัมฤทธิ์ผลการติดตั้ง
ระบบของโครงการ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาการถอดบทเรียนการบริหารโครงการติดตั้งระบบของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
โซลูชั ่นการบริหารโครงการโดยมีขั ้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การเริ ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ 
หลังจากนั้นด าเนินการโครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ ระหว่างนั้นก็มีการติดตามและควรคุมโครงการ
ให้งานด าเนินการไปได้ด้วยดีและตรงตามแผนหากมีปัญหาหรืออุปสรรค์ก็สามารถแก้ไขได้ทันที 
ผู ้บริหารโครงการด าเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็จะสามารถปิดโครงการได้ตามระยเวลาที่
ก าหนดเอาไว้และโครงการได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีคุณภาพ ในส่วนสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของ
โครงการว่าเมื่อผู้บริหารโครงการได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่มีแล้วผลที่ออกมาตอบสนองนโยบายของ
บริษัทในด้านต่างได้ มีประสิทธิภาพการบริหารโครงการพร้อมทั้งประสิทธิผลโครงการออกมาให้เห็น
เป็นโครงการที่ส าเร็จในแต่ละปี รวมไปถึงผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับจากการมีผู้บริหาร
โครงการช่วยบริหารโครงการให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย การศึกษาการถอดบทเรียนการบริหาร
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โครงการติดตั้งระบบของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั ่นจะด าเนินการศึกษาในเขตพื้นที ่ใน
ประเทศไทยเท่านั้นโดย มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564 
 

4. ระเบียบวิธีวจิัย 
 โครงการวิจัยนี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีความจ าเป็นต้องศึกษา
แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และข้อมูลด้าน ทุติยภูมิได้มาจากการศึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ คู่มือ การค้นหาจาก
อินเตอร์เน็ต และศึกษาเอกสารการส ารวจความพึงพอใจของบริษัท ซึ่ง สัมภาษณ์จากประชากรผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจากผู้บริหารโครงการ จ านวน 12 คน ทีมน าปฏิบัติ จ านวน 11 คน รวมเป็น 23 คน 
ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยเจาะจงผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารโครงการติดตั้งระบบ 
ของบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น และมีเกณฑ์ว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เลือกมาจะต้องมี
ประสบการณ์ การบริหารโครงการ อย่างหน้อย 5 ปีขึ้นไป ส าหรับผู้บริหารโครงการ ส่วนของทีมน า
ปฏิบัติ จะเลือกเฉพาะต าแหน่งงานที่มีระดับผู้จัดการขึ้นไป เนื่องจากการวิจัยนี้ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่
ถูกต้อง และประสบการณ์ในการท างานเพ่ือน ามาถอดบทเรียนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และใช้เครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย ด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัด
หมวดหมู่เป็นระบบ แล้วน ามา วิเคราะห์ส่วนประกอบเนื ้อหา น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื ่อหา
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่าง กัน วิเคราะห์สาเหตุและผล และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนา และศึกษาเอกสารการส ารวจความพึงพอใจของบริษัท ที่ได้ส ารวชจความพึง
พอใจของลูกค้า จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด เป็น 33 คน 
 

5.  การทบทวนวนกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้อง กับการถอด
บทเรียนการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลักษณะและปัญหาการบริหารโครงการติดตั้งระบบ วิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของ
โครงการ และ แนวทางพัฒนาและเสนอแนะการบริหารโครงการและสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของ
โครงการ Ralph L Kliem , Irwin S Ludin (1997 อ้างถึงใน วราพร อาสาฬห์ประกิต (2547:11) ได้
ให้ค าอธิบายค าว่า โครงการ ไว้ว่า โครงการหรือระบบนั้นมีสิ ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
สิ ่งแวดล้อมภายในประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่างของโครงการ เช่น ผู ้บริหารโครงการ ,
กระบวนการต่างๆ ของโครงการ ,เป้าหมายของโครงการ และสมาชิคของโครงการ วิ่งแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วยวิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับโครงการ เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ , 
นโยบายของบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น จากเอกสาร Project management Body 
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of Knowledge (PMBOK®) Sixth Edition ได้ให้ค านิยามเอาไว้ว่า การบริหารโครงการ คือ วิธีการ
ในการบริหารหรือทักษะที่น าไปสู่การประสานงานระหว่างกลุ่มบุคคลและทรัพยากรตลอดอายุ
โครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เรื่องของขอบเขต งบประมาณ ระยะเวลา คุณภาพ และ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน (Project Management Institute,2017 : 23) นอกจากนั้นยังได้ระบุ
ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับบริหารและเป็นคู่มือแนะน าวิธรและความรู้ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
โครงการ โดยมีองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นต่อการใช้ในการบริหารโครงการออกเป็น 10 องค์ความรู้
ด้วยกัน และมีกระบวนการขั ้นตอนการบริหารโครงการทแบ่งออกเป็น  5 กระบวนการ นี ้เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการเข้าถึงหลักการบริหารจัดการโครงการ (Project management) การ
บริหารโครงการตามทฤษฎีจะต้องใช้ทั้ง 2 สิ่งนี้ คือ แต่ละข้ันตอนจะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านใดบ้าง  
องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ ใน Project management Body of Knowledge (PMBOK®) 
Sixth Edition มีองค์ความรู้ทั้งหมด 10 องค์ความรู้ ที่ผู้บริหารโครงการจพะต้องมี ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ ผู้ร่วมงาน (Project Management Institute,2017 : 69-536) 1) การบริหารการบูรณาการ
ของโครงการ 2)การบริหารขอบเขตโครงการ 3) การบริหารตารางเวลาโครงการ 4) การบริหารต้นทุน
โครงการ 5) การบริหารคุณภาพโครงการ 6) การบริหารทรัพยากรโครกงาร 7) การบริหารการสื่อสาร
ของโครงการ 8) การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 9) การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 10) การ
บริหารผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ ใน Project management 
Body of Knowledge (PMBOK®) Sixth Edition มีก าหนดขั ้นตอนเอาไว ้ 5 กลุ ่ม ซึ ่งในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้ง 10 องค์ความรู้ ประกอบด้วยต่อไปนี้  (Project Management 
Institute,2017 : 23,561-635) 1) การเริ่มต้นโครงการ (Initiation process group) 2) การวางแผน
โครงการ (Planning process group) 3) การด าเนินการโครงการ (Executing process group)      
4)การติดตามและควบคุมโครงการ (Monitor and Control process group) 5) การปิดเฟสหรือ
โครงการ (Closing process group) Kathy Schwalbe  (2007) ในหนังสือเรื ่อง “ Information 
Technology Project Management (Fifth Edition)” เนื ้อหาจะกล่าวถึงโครงการทางด้านเทค
ในโลยีสารสนเทศทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว ด้วยการน าข้อมูลจากการบริหาร โครงการที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงมาเขียน และอธิบายพื้นฐานของการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศว่ามีอะไรบ้าง โดยการน าองค์ความรู้จาก PMBOK® มาอธิบายควบคู่ไปกับการยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริง  Phillips (2010 อ้างถึงใน เบญจพร ตั้งจิตเสงี่ยม, 2557: 19) ในหนังสือเรื่อง "IT 
Project Management (Third Edition)" ได้อธิบายถึงการบริหาร โครงการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้มีการน าองค์ความรู้ต่างๆ ของ PMBOK® และกระบวนการ
ในการบริหารโครงการต่างๆ มาใช้ในการอธิบาย วิสูตร จิระดาเกิง (2552 : อ้างถึงใน ทวีชัย แสงนุศร, 
2019: 33) กล่าวไว้ว่า การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ โดยทรัพยากร 



กัญฬ์ณพัชร สุทินวงศ์ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

145 

หมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ และความสามารถท่ีมีอยู่ ความร่วมมือของทีมงาน เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงานเทคนิค เงินทุนและเวลา รัตนา 
สายคณิต (2546 : 34) โครงการพัฒนาระบบใดๆ ก็ตามจะต้องอาศัยการบริหารโครงการที ่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้โครงการนั้นสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ การ
ท าหน้าที่ต่างๆ ทางด้านบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุมการใช้ทรัพยากรของโครงการ เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้ และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (พนิดา พานิชกุล ,2553 : 300) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ 
และเทคนิคเพื่อด าเนินการตามความต้องการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (โอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ์,2555 : 110) ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่มีอยู่ ความร่วมมือของ
ทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความ สะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค และ
เวลา จะให้ได้ว่าการบริการโครงการตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้จะต้องมีขบวนการขั้นตอนการบริหาร
ตามมาตรฐานสากล PMBOK® จะท าให้เกิดสมฤทธิ ์ผลของการบริการโครงการติดตั ้งระบบ 
เทคโนโลยีดิจิตอลได้ โดยเมื่อบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายมาแล้วจะท าให้เกิดการตอบสน อง
นโยบาย โดยการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในรูปแบบการบริหารโครงการ Mcter and Horn (1975 
อ้างถึงใน ยิ่งบุญ พตด้วง 2548:12) ที่กส่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น หมายถึง การกระท าเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดนโยบายเป็นเบื้องต้น การกระท าหรือการด าเนินการดังกล่าว อาจจะโดย
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ สมใจ ลักษณะ 
(2546:6-7) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการ
ด าเนินงานโดยมีผลที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่ า
ของประสิทธิภาพในลักษณะของการเปรียบเทียบ ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่ง
ถ้าผลก าไรมีค่ามากกว่าต้นทุนก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงถึงการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุคน และเวลา ใช้การ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็นรวมถึงมีการใช้กลยุทธ์
หรือเทคนิควิธีการที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว การบริหารโครงการและควบคุมดู
และโครงการของผู้บริหารโครงตามกระบวนการขั้นตอนบริหารตามทฤษฎี นอกจากได้ประสิทธิภาพ
แล้วยังมี ประสิทธิผล ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2542 : 42) ซึ่งกล่าวว่า ประสิทธิผลหมายถึง การบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยถือเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงาน / โครงการ 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543 : 534) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล พอจะสรุปไว้ว่าประสิทธิผลเป็น
การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติกับผลที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ สมชาย ดุรงค์เดช (2542 : 208) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการ หรืออาจหมายถึง การเปรียบเทียบ
ระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ และสิ่งที่จะสะท้อนถึงความสม
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ฤทธิ์ผลของการบริหารโครงการคือการบริการ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ (2548 : 16) กล่าวว่า การบริการ 
หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ งทางการบริการและให้ผู้รับบริการ
ส าเร็จประโยชน์ตามความ ต้องการด้วยวามพึงพอใจ  ชูเกียรติ มูลทา (2547 : 21) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสุข สมหวังของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองตามต้องการ 
Wolman (1973 อ้างถึงใน อภิฤดี พิมพ์ดี,2556:10) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกที่ได้รับ
ความส าเร็จตามมุ่งหวังและความต้องการความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการ
ตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ ในโครงการเมื่อปิด
เฟสโครงการแล้วผู้รับบริการจะมีการประเมินความพึงพอใจก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสมฤทธิ์ผลโครงการ 
 จะเห็นว่าการบริหารโครงการติดตั้งเทคโนโลยีโดยมี 5 ขั้นตอนประกอบด้วยการเริ่มต้น
โครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินการโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ และการปิด
เฟสหรือโครงการ จ าเป็นในการศึกษาการถอดบทเรียนการบริหารโครงการติดตั ้งระบบ ของผู้
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น การบริหารโครงการติดตั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการ
ติดตั้งระบบของโครงการ ในด้านการตอบสนองนโยบายของบริษัท  ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
ประสิทธิผลโครงการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
 

กรอบความคิดการวิจัยการถอดบทเรียนการบริหารโครงการติดตั้งระบบ 
ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูช่ัน 

 
ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ 
1. การตอบสนองนโยบายของบริษัท 
2. ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3. ประสิทธิผลโครงการ 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การบริหารโครงการติดตั้งเทคโนโลยี 

• การเริ่มต้นโครงการ 

• การวางแผนโครงการ 

• การด าเนินการโครงการ 

• การติดตามและควบคุมโครงการ 

• การปิดเฟสหรือโครงการ                                                                                                                                                



กัญฬ์ณพัชร สุทินวงศ์ 
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 จากกรอบแนวคิดข้างต้น การศึกษาการบริหารโครงการติดตั ้งระบบ ของผู ้ให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น จ าเป็นต้องศึกษาการบริหารโครงการซึ่งประกอบไปด้วย การเริ่มต้นโครงการ 
การวางแผนโครงการ การด าเนินการโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การปิดเฟสหรือ
โครงการ ซึ่งการบริหารโครงการส่งผลให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ พิจารณานาจาก 
การตอบสนองนโยบายของบริษัท  ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ประสิทธิผลโครงการ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 

6. ผลการศึกษา     
 จากผลการวิจัยการถอดบทเรียนการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลโซลูชั่น ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 3 ประเด็น คือ 1)ลักษณะและ
ปัญหาการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น 2)การสัมฤทธิ์ ผลการ
ติดตั้งระบบของโครงการ 3) แนวทางพัฒนาและเสนอแนะการบริหารโครงการและสัมฤทธิ์ผลการ
ติดตั้งระบบของโครงการ ส าหรับผู้บริหารโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ลักษณะและปัญหาการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
โซลูชั่น ประกอบด้วย การเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินการโครงการ การติดตาม
และควบคุมโครงการ และการปิดเฟสหรือโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
  1.1) การเริ่มต้นโครงการ ในส่วนของบริษัทที่ได้ท าจะเริ่มต้นที่ขั ้นตอนการได้รับ
เอกสารขอบเขตของโครงการ(TOR) ที่ได้มีการยืนยันการสั่งซื้อมาให้กับ ฝ่ายขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
ทางผู ้บร ิหารโครงการได้ร ับมอบหมายงานมาก็จะศึกษารายละเอียดและเตรียมท าเอกสาร
ประกอบการประชุมเริ่มโครงการซึ่งประกอบไปด้วย ขอบเขตของโครงการว่าท าอะไรบ้าง มีรายการส่ง
มอบอะไรบ้าง ระยะเวลาของโครงการมีระยะเวลาโดยรวมเท่าไหร เพื่อเตรียมนัดประชุมเริ่มโครงการ
ภายในกับทีมผู้น าปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกทีมก่อน(Project manager 1 ,25 กันยายน 2564) ปัญหาใน
ส่วนนี้จะเป็นเรื ่องความชัดเจนและถูกต้องของวัตถุประสงค์ที ่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายขายและ 
Presale  ในส่วนของทีมน าปฏิบัติเริ่มต้นโครงการก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันโดยจะเริ่มต้นที่ชัดเจนก็
ต่อเมื่อได้รับเอกสารขอบเขตงาน (TOR) จากฝ่ายขาย แล้วจึงท าการศึกษารายละเอียดและเตรียม
ข้อมูล ว่าโครงการนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างมีบริการติดตั้งหรือไม่ โดยวิธีการใด พร้อมกับ
เตรียมข้อมูลที่ต้องการขอจากลูกค้าเพื่อเริ่มโครงการ จะน าเอาไว้แจ้ งทางผู้บริหารโครงการในตอน
ประชุมเริ่มโครงการภายใน ปัญหาในส่วนนี้คือในบางโครงการเมื่อมีการ Integrate กันระหว่างหลาย
อุปกรณ์หรือหลายระบบงาน ไม่มีการทดสอบการใช้งานร่วมกันจริง อาจจะเนื่องจากเวลากระชั้น ไม่มี
เวลาต้องรีบปิดงบประมาณ จึงใช้ข้อมูลทางเทคนิคในเอกสารข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์นั้นๆหรือระบบ
นั้นๆ มาพิจารณาขอบเขตงาน เมื่อผ่านมาแล้ว ทางทีมได้รับขอบเขตงานนั้นมาก็อาจจะพบปัญหาใน
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การด าเนินงานได้ เช่น อุปกรณ์ในโครงการไม่สามารถท างานร่วมกันได้จริง เป็นต้น (Organizational 
Development Manager ,13 ตุลาคม 2564) 
  1.2) การวางแผนโครงการ เมื่อมีการเตรียมข้อมูลมาแล้วในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ 
ก็จะมีการประชุมเริ่มโครงการภายในกันระหว่างผู้บริหารโครงการและทีมน าปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ของโครงการเป็นการให้ทางฝ่ายขายและ presale ถ่ายทอดรายละเอียดของขอบเขตโครงการที่ตกลง
กับทางลูกค้าไว้ทั้งหมด ให้กับผู้บริหารโครงการและทีมน าปฏิบัติให้ทราบรายละเอียดเท่ากันทุกคน 
หลังจากนั้นจะท าการจัดเตรียมแผนการด าเนินงานของโครงการที่เป็นทางการโดยผู้บริหารโครงการก็
จะเป็นผู้ท าแผนการด าเนินงานโดยน าเอาแผนย่อยที่ทางทีมน าปฏิบัติแตกย่อย(WBD) มารวมให้เป็น
แผนการด าเนินการของโครงการที่เป็นทางการเพื่อน าเสนอลูกค้าใน การประชุมเริ่มโครงการกับกับ
ลูกค้าในขั้นตอนด าเนินการ (Project manager 5, 16 ตุลาคม 2564)  ปัญหาในส่วนนี้จะเป็นการ
เตรียมแผนของทีมน าปฏิบัติที่ในบางครั้งส่งมาให้ผู้บริหารโครงการไม่ละเอียดไม่เรียงตามล าดับ จะท า
ให้แผนการด าเนินการโครงการออกมาไม่ถูกต้องและผู้บริหารโครงการเองก็ไม่ทราบและไม่ได้มีความ
ช านาญในทุกด้านเพราะบริษัทมีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอยู่ 7 ส่วนจึงท าให้ไม่สามารถท าให้ผู้บริหาร
โครงการจะทราบได้อย่างละเอียดถึงขั้นสามารถตรวจสอบแผนของแต่ละทีมน าปฏิบัติได้ ในส่วนของ
ทีมน าปฏิบัติในขั้นตอนนี้เมื่อทราบรายละเอียดของโครงการที่ทาง Presale ถ่ายทอดมาแล้ว ก็เตรียม
แตกย่อยแผนออกมาในส่วนของทีมรับผิดชอบอย่างละเอียดและเรียงตามล าดับก่อนหลัง แล้วจึงส่งให้
ทางผู้บริหารโครงการรวบรวม เพื่อจัดเตรียมแผนโครงการต่อไป ปัญหาในส่วนนี้เนื่องจากที มน า
ปฏิบัติอาจจะมีบุคลากรจ านวนไม่เพียงพอและ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ต่างกัน ในบางครั้งก็
จะต้องมีการให้บุคลากรที่ยังไม่เชี่ยวชาญมาท าแผ่นย่อย (WBD) และเตรียมข้อมูลจึงอาจจะท าให้แผน
ที่ได้ไม่ครอบคลุมและท าให้แผนที่ออกมาไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นได้ (Project manager 3, 13 
ตุลาคม 2564) 
  1.3) การด าเนินการโครงการ ขั้นตอนนี้จะเริ่มด้วยการประชุมเริ่มโครงการระหว่าง
ทีมของบริษัทและลูกค้าเพ่ือท าความเข้าใจในรายละเอียดขอบเขตโครงการที่ก าลังจะเริ่มท า แผนการ
ด าเนินการว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นเมื่อไหรและสิ้นสุดเมื่อไหร มีรายการส่งมอบอะไรบ้าง มีแผนการ
สื่อสารกันระหว่างโครงการอย่างไรเพื่อเป็นมาตรฐานการสื่อสารกันในโครงการ และมีความเสี่ยง
ใดบ้างที่ต้องค านึงถึงเพิ่มเติม เมื่อท าความเข้าในกันทั้ง สองฝ่ายแล้วก็จะเป็นการเริ ่มด าเนินการ
โครงการโดยการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดเอาไว้ร่วมกัน และระหว่างนี้ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ 
เก็บความต้องการ ออกแบบระบบ ยืนยันการออกแบบ พัฒนาระบบ ท าการทดสอบระบบ และการ
น าระบบขึ้นใช้งานจริง การจัดอบรม และการส่งเอกสารประกอบตามรายการส่งมอบที่ได้ก าหนด
เอาไว้แล้วในตอนต้นโครงการ (Project manager 3, 13 ตุลาคม 2564 )  ปัญหาในส่วนนนี้จะเป็น
การผู้เกี ่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ปฏิบัติตามแผนการสื่อสาร เช่น ตกลงว่าจะมีการอีเมลแจ้ง
รายละเอียดงานแล้วให้ยืนยันกลับ อาจจะไม่ได้ท าตามจึงท าให้การท างานอาจจะท าให้ล่าช้าได้ หรือ 
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ทีมน าปฏิบัติจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งไปทดสอบระบบก่อนการติดตั้งเพราะไม่เคยติดตั้งมาก่อนแต่
ตอนท าแผนมาไม่ได้รวมเวลาในการทดสอบนี้เพราะไม่สามารถใส่มาได้ก็อาจจะท าให้การด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนได้ เป็นต้น ส่วนทีมน าปฏิบัติเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็จะด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนด
เอาไว้ แต่ในบางครั้งเจองานด่วนแทรกมาท าให้ระยะเวลาวันที่ก าหนดเอาไว้ต้องน าไปใช้งานกับ
โครงการที่เร่งด่วนและส าคัญกว่าจึงท าให้แผนการโครงการอีกโครงการล่าช้าไปได้ หรือในบางครั้ง
อย่างที่กล่าวไปแล้วขอบเขตงานที่ส่งมามีข้อจ ากัดก็จะต้องเร่งท าการทดสอบเพื่อให้มี Solution 
ด าเนินการต่อได้ (Project manager 4, 14 ตุลาคม 2564 ) 
  1.4) การติดตามและควบคุมโครงการ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ควบคู่กันไปกับ
ขั้นตอนการด าเนินการโครงการก็คือ ระหว่างการด าเนินการโครงการทั้งหมดก็จะมีระยะยาวโดยมี
ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 2 ปี แล้วแต่โครงการ ผู้บริหารโครงการจึงจะต้องมีข้ันตอนการติดตามความคืบหน้า
ของโครงการและท าการอัปเดทให้ทางลูกค้าทราบเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาที่เกิดใน
โครงการ หรือรายละเอียดที่ต้องการการตัดสินใจเพิ่มเติม โดยการสื่อสารจะอยู่ที่ระหว่างผู้บริหาร
โครงการกับลูกค้าจะก าหนดร่วมกัน ส่วนใหญ่จะมี 2 ลักษณะดังนี้ อัปเดททางอีเมล หรือ อัปเดทโดย
การจัดตารางนัดประชุมเป็นประจ า โดยแบ่งเป็นประจ า สัปดาห์(Weekly) หรือประจ าสองสัปดาห์(Bi-
weekly) แต่หากโครงการใดมีประเด็นปัญหามากเร่งด่วนมากอาจจะมีการประชุมทุกวันก็แล้วแต่
ความจ าเป็น (Project manager 6, 17 ตุลาคม 2564)ในระหว่างติดตามการด าเนินการโครงการ
ผู้บริหารโครงการก็จะควบคุมงานให้อยู่ในขอบเขตของโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
โครงการ เช่น ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มเติม ระบบพบปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการต่อได้เนื่องจาก
ทางเทคนิคไม่สามารถด าเนินการได้จะต้องมีการปรับวิธีการ เป็นต้น ผู้บริหารโครงการจะจัดการ
บริหารความเปลี่ยนแปลงนี้โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ทางบริษัทยินดีท าให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายก็จะด าเนินการให้ลูกค้าและเก็บเป็นรายละเอียดในเอกสาร (Change Control Log) แต่
หากมีการเก็บค้าใช้จ่ายก็จะใช้ เอกสาร (Change Request Form) ส่งให้เก็บเงินกับทางลูกค้าผ่าน
ทางฝ่ายขายของบริษัท ปัญหาในส่วนนนี้จะเกิดจากากรสื่อสารไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น 
ก าหนดนัดหมายประชุมประจ าสัปดาห์แต่ทางลูกค้าไม่สะดวกในการประชุมจึงท าให้การแจ้งปัญหา
จะต้องไปทางอีเมลลูกค้าก็ไม่สะดวกในการติดตามทางเมล จึงท าให้โครงการล่าช้าในบางครั้งได้
เนื่องจากไม่สามารถติดตามลูกค้าได้ หรือความต้องการลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและลูกค้า
ไม่ยอมรับการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจึงท าให้เกิดปัญหากับบริษัทจะต้องด าเนินการให้อาจจะเกิดการขาดทุน
ได้ เป็นต้น  ส่วนของทีมน าปฏิบัติก็จะเกี่ยวพันกับการติดตามควบคุมจากทางหัวหน้าทีมของผู้น า
ปฏิบัติเองภายในทีมก็จะมีการประชุมแล้วแต่ทีมเพื่อติดตามปัญหาในการด าเนินงานเป็นตัวช่วยอีก
แรงที่จะท าให้โครงการด าเนินการไปได้อย่างไม่ล่าช้า ส่วนปัญหาของขั้นตอนนี้คือเมื่อเกิดมีการ
เพิ่มเติมความต้องหรือเปลี่ยนลักษณะของขอบเขตการท างานอาจจะท าให้ทีมต้องมาคิด solution 
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ใหม่ในบางครั ้งจะใช้เวลานานจึงอาจจะท าให้ภาพรวมโครงการล่าช้าไปได้ (Senior Project 
manager, 13 ตุลาคม 2564)   
  1.5) การปิดเฟสหรือโครงการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินงาน
โครงการจะมีลักษณะงานคือ จัดท าการจัดส่งมอบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมอบให้ครบถ้วนและด าเนินการ
ส่งเอกสารปิดโครงการให้ทางลูกค้าเซ็นเพ่ือปิดโครงการและในขั้นตอนนี้จะมีการถ่ายทอดรายละเอียด
ที่ได้ติดตั้งระบบทั้งหมดให้กับทีม contact center ที่เป็นทีมที่จะดูแลต่อตามระยะเวลาประกัน 
ปัญหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของขอบเขตงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่น ลูกค้าผู้ดูแลระบบอยู่เกดิมีการลาออกในช่วงที่ก าลังจะปิดโครงการพอดีก็จะท าให้เกิด
ปัญหาหากบริษัทไม่สามารถปิดโครงการก่อนลูกค้าผู้ดูแลคนนั้นออกไปได้ ผู้บริหารโครงการก็จะต้อง
เตรียมตกลงกับคนใหม่ที่จะมารับผิดชอบก็อาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ส่วนของทีมน าปฏิบัติใน
ขั้นตอนนี้ก็จะเตรียมตัวรับรายละเอียดการดูและหลังติดตั้งระบบและน าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จาก
การด าเนินงานในแต่ละโครงการมาพัฒนามาตรฐานของทีมต่อไป ปัญหาของส่วนนี้ก็จะเป็นไม่มีเวลา
ในการน าประสบการณ์มาทบทวนแล้วน ามาเป็นมาตรฐานเพราะเมื่อจบโครงการนี้ก็ยังเหลืออีกหลาย
โครงการที่จะต้องด าเนินการต่อจึงท าให้ไม่มีเวลาในส่วนนี้ (Project manager1 , 16 ตุลาคม 2564)  
 2) การสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ ประกอบด้วย การตอบสนองนโยบายของ
บริษัท ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ประสิทธิผลโครงการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  2.1) การตอบสนองนโยบายของบริษัท นโยบายบริษัทได้แก่ ความเสร็จของโครงการ 
สามารถติดตั้งได้ในระยะเวลารวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน การที่ผู้บริหารโครงการใช้
กระบวนการขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน มาบริหารโครงการท าให้โครงการส่วนใหญ่สามารถปิดจบได้นีระย
เวลาที่ก าหนดเอาไว้และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ แต่จะมีบางส่วนที่
จะท าให้เกิดปัญหาจะเกิดจากความไม่ชัดเจนของขอบเขตงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การวางแผนที่ไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมากจาก การขาดทักษะของทีมน าปฏิบติ ขอบเขตไม่ชัดเจน และความสามารถใน
การบริหารจของผู้บริหารโครงการ การสื่อสารกันระหว่าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มี
การติดตามสถานะโครงการและควบคุมของโครงการโดยผู้บริหารโครงการได้ไม่เข้มข้นพอ หรือเกิด
ปัญหาแล้วทีมน าปฏิบัติไม่มีความสามารถพอจะแก้ไขจึงท าให้ใช้เวลามากจนเกินระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ เป็นต้น ทั้งหมดก็จะเป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิดการไม่สามารถตอบสนองนโยบายเกิดขึ้นได้ (Project 
manager1 , 16 ตุลาคม 2564) 
  2.2) ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ จะมองตั้งแต่การบริหารโครงการให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนได้ ซึ่งจากความคิดเห็น
ของทั้งผู้บริหารโครงการและผู้น าปฏิบัติจะสอดคล้องกันว่ากระบวนการบริหารโครงการส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพของโครงการ เริ่มตากขั้นเริ่มต้นโครงการการที่มีความชัดเจนของขอบเขตตั้งแต่
ต้นก็จะท าให้ วางแผนได้อย่างถูกต้องแม่นย า ส่งผลให้การด าเนินการโครงการเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพเพราะทุกคนในโครกงารเห็นภาพเดียวกันและเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คู่ไปกับมีการ
ติดตามและควบคุมท่ีสม ่าเสนอจะท าให้เกิดการคืบหน้าได้ดี และสามารถปิดโครงการได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ แต่หากจะเกิดปัญหาในบางส่วนก็เริ่มตั้งแต่หากขอบเขตโครงการไม่ชัดเจนก็จะท าให้ 
แผนการท างานไม่ถูกต้อง ภาพที่ทุกคนมองเห็นก็จะไม่ถูกต้อง และจะเกิดปัญหาระหว่างการ
ด าเนินการอยู่เสมอ ส่งผลท าให้ใช้เวลามากข้ึนท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการได้ เพราะ
ผู้บริหารโครงการจะติดตามควบคุมใกล้ชิดเพียงใดแต่ระบบไม่สามารถด าเนินการต่อได้ก็ไม่สามารถจะ
ท าให้โครงการปิดลงได้ตามระยะเวลาได้ (Senior Project Management Manager, 16 ตุลาคม 
2564) 
  2.3) ประสิทธิผลโครงการ จะมองถึงการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ หรือตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งการบริการโครงการติดตั้ง
ระบบตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนท าให้สามารถส่งผลลัพธ์ให้กับลูกค้าได้ตรงเป้าหมายของโครงการ 
หรือตรงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แต่จะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะท าให้ประสิทธิผลลดลงได้ 
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าท าให้ระบบที่มีการออกแบบตามขั้นตอน
มาตั้งแต่ต้นมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีเวลาที่จะให้ทางทีมน าปฏิบัติได้คิดหา Solution ใมห่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงจึงท าให้ส่งผลกระทบกับผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้น อาจจะ
ท าให้ล่าช้าหรือไม่ก็ท าให้ระบบที่ส่งมอบไปไม่สามารถท างานได้ตรงตามที่ต้องการ เป็นต้น (Project 
manager 5, 16 ตุลาคม 2564) 
  2.4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
ในการบริหารโครงการติดตั้งระบบโดยแบ่งประเด็นใหญ่ 3 ประเด่น ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการ ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ และความพึงพอใจใน
ภาพรวม โดยผลสรุปจากการประเมินผู้รับบริการมีความพึงพอใจในส่วนของภาพรวมของโครงการ
มากที่สุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 78% ลองลงมาในส่วนของประสิทธิภาพการบริหารโครงการ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 71% และสุดท้ายเป็นส่วนของประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 68%  
 3.) แนวทางพัฒนาและเสนอแนะการบริหารโครงการและสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของ
โครงการ ส าหรับผู้บริหารโครงการ ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่จัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ให้ดีในทุกขั้นตอน ผู้บริหาร
โครงการไม่ควรรับผิดชอบโครงการจ านวนมากเกินเวลาที่จะต้องบริหารโครงการในแต่ละโครงการ 
และเรื่องการบริหารแผนการสื่อสารกันระหว่างโครงการให้เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกันและสอดคล้อง
กับลักษณะของสมาชิกในโครงการ โดยส าคัญที่สุดจะเป็นลูกค้ารองลงมาจะเป็นทีมหลักในการติดตั้ง
และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ จะต้องบริหารการจัดการให้ได้จะท าให้การบริหารโครงการเกิดสัมฤทธิ์
ผลได้ ในส่วนของทีมน าปฏิบัติทีมน าปฏิบัติเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้
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ติดตั้งในแต่ละโครงการแล้วมีเวลามาเรียนรู้ทบวนเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานของทีมจะช่วยให้เกิดผล
สัมฤทธ์ได้ดีข้ึน (Project manager 1, 16 ตุลาคม 2564) 
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการถอดบทเรียนการบริหารโครงการติดตั้งระบบ ของผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 7.1 สรุป สามารถพิจารณา 2 ประเด็นส าคัญ คือ 
 ผลการศึกษาการบริหารโครงการติดตั ้งระบบ ของผู ้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า 
ประกอบด้วยกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้นโครงการมีลักษณะเริ่มจากเมื่อได้รับ
เอกสารยืนยันขอบเขตโครงการ ผู้บริหารโครงการและทีมน าปฏิบัติก็จะท าความเข้าใจรายละเอียด
ของขอบเขตโครงการให้ชัดเจน การวางแผนโครงการผู ้บริหารโครงการด าเนินการท าแผนการ
ด าเนินการโครงการอย่างเป็นทางการ การด าเนินการโครงการ ผู้บริหารจะนัดประชุมเริ่มโครงการ
อย่างเป็นทางการกับลูกค้าเพื่อท าความเข้าใจตรงกัน แล้วจึงเริ่มด าเนินการโครงการ การติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ และควบคุมขอบเขตงานและจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และการปิดเฟสหรือโครงการ จะเป็นการสรุปรายการที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า และ
ให้ลูกค้าเซ็นรับมอบโครงการ  
 ส าหรับสัมฤทธิ์ผลการติดตั้งระบบของโครงการ พบว่า การตอบสนองนโยบายของบริษัท มี
ผลมาจากการด าเนินการตามกระบวนการบริหารโครงการติดตั้งระบบทั้ง 5 ขั้นตอน ก็จะสามารถ
ตอบสนองนโยบายของบริษัทได้โดยส่วนใหญ่แต่มีบางส่วนเกิดจากการด าเนินการขั้นตอนไม่ครบถ้วน 
และปัจจัยอื่นที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การบริหารคน เป็นต้น ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ เกิดจาก
การบริหารโครงการให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ
ช่วยลดต้นทุนได้ ส่วนใหญ่ แต่มีบางส่วนจากการศึกษาพบว่าเกิดจากขั้นตอนเริ่มต้นโรงการในเรื่องการ
สรุปขอบเขตโครกงการไม่ชัดจึงท าให้ มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโครงการ มาจากการ
ด าเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตรงตามความต้องการลูกค้า แต่มี
บางส่วนจากการศึกษาพบว่าเกิดจากระว่างการด าเนินการความต้องการลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง จึง
ท าให้โครงการล่าช้า และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมินจาก 3 ส่วน คือ ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ในประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ และในภาพรวมของโครงการ 
 7.2 ข้อเสนอแนะ 
  1) การเริ่มต้นโครงการ ขั้นตอนนี้ควรมีการนัดประชุมสรุปขอบเขตงานที่จะน าเสนอ
ลูกค้าโดยมีการเรียกประชุมผู้บริหารโครงการและทีมน าปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการมา
ตรวจสอบขอบเขตงานให้ถูกต้องและหากมีต้องแก้ไขหรือไม่ปัญหาก็จ าได้แก้ไขและท าให้ถุกต้องและ
ชัดเจนเท่าที่ท าได้จะไม่เกิดผลกระทบในขั้นตอนต่อไป 
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  2) การวางแผนโครงการ ควรมีการท าแบบแผนต้นฉบับของแผนที่ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงานตามประเภทของอุปกรณ์และระบบที่บนริษัทติดตั้งเพื่อช่วยลดในส่วนของการ
ที่ผู้บริหารโครงการไม่สามารถทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติจริงของแต่ ละประเภทโครงการ 
เพ่ือเป็นมาตรฐานช่วยเป็นต้นแบบให้กับ ผู้บริหารโครงการน าเอาไปใช้งานได้และช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนเมื่อทีมส่งมาให้ได้จะช่วยท าให้แผนที่ออกมาถูกต้องกว่าเดิมได้ 
  3) การด าเนินการโครงการ แผนการสื่อสารที่ดีควรจะเป็นแผนการที่ความยืดหยุ่น
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้มีส่วนเสียได้ผู้บริหารอาจจะต้องสนับสนุนหากต้องมี
การเปลี่ยนแปลงจะท าให้โครงการมีความรายรื่นขึ้นได้ 
  4) การติดตามและควบคุมโครงการ เน้นการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
โดยเรียงล าดับให้ชัดเจน เพื ่อการบริหารในขั ้นตอนการติดตามและควบคุมโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5) การปิดเฟสหรือโครงการ ครวจมีการเตรียมล่วงหน้าในรายละเอียดทั้งหมดและ
ส่งให้ทางลูกค้าตรวจสอบก่อนวันที่จะน าให้ลูกค้าเซ็นพร้อมส่งรายละเอียดการรับประกันให้ลูกค้าเซ็น
รับเพื่อเป็นการยืนยันว่ารับทราบในเงื่อนไขการรับประกัน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
 
 
 
 

กำนต์กนก กันทะตั๋น* 
 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจประชากร
เป็นผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวนทั้งสิ้น 400 คน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า Independent Samples  t-test ค่าความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจ านวน 256 คน มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ปฏิบัติงานที่สายงานรองผู้ว่า
การผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) มีระยะเวลาในการท างานผ่านมาแล้ว 6 -10 ปี อยู่ในระดับปฏิบัติการ ( ระดับ 
1-7 ) และมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ สภาพการท างาน ลักษณะภายในเนื้องาน ผลประโยชน์ตอบแทน 
ลักษณะทางสังคมในการท างาน ก ากับดูแลงาน ค่าจ้าง การติดต่อสื่อสาร ชื่อเสียงของบริษัทและการ
บริหารงาน ตามล าดับ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก โดยปัจจัยความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัย
ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และความก้าวหน้าในเงินเดือน ตามล าดับ ซึ่งส่งผลให้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: kankanok.kan@stu.nida.ac.th 
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ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงโดยมีปัจจัยด้านด้านการก ากับดูแลงาน มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านองค์การและการจัดการ และ คุณลักษณะทาง
สังคมของงาน ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : ปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน, ควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ, กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย 



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
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1. บทน า 
  ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้
(Knowledge Economy) องค์กรต่าง ๆ เผชิญภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้น เพื่อความอยู่
รอดขององค์กรจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น 
เพื่อสร้างคนในองค์กรให้สร้างคุณค่า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ทั้งนี้เพราะ
คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร บุคลากรจึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
อยู่ตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2554)  
  ความเจริญก้าวหน้าในการท างานถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญทั้งต่อตัวทั้งผู ้ปฏิบัติงานและ
องค์กรเนื่องจากการท างานเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างานถือเป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จและความสมบูรณ์แบบในชีวิตในเรื่องต่าง  ๆ 
เช่น การลื่อนต าแหน่ง การได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น ท าให้มีรายได้และค่าตอบแทนจากการท างาน 
อ านาจการตัดสินใจในงาน ขอบเขตความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านั่นก่อให้เกิดความสุข 
ความสมบูรณืแบบ และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในตัวงานได้   
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง เป็นองค์กรในการน ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของ
ชาติโดยมีพันธกิจหลัก คือ การเป็นองค์กรหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพ่ือความสุขของคนไทย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนักดีว่า ความส าเร็จ ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ขององค์กรนั้นมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ หล่อหลอมให้
เกิดวัฒนธรรมการท างานที่ให้บุคลากรมุ่งมันในผลสัมฤทธิของงาน ผูกพันต่อความส าเร็จขององค์กร 
และมีเอกภาพในการท างาน  โดยได้ก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของทุกสายงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์)  
  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เล่าว่า กฟผ. เจอสิ่ง
รุมเร้าจากภายนอกมากมาย ทั้ง Disruptive Technology และกระแสสังคม หาก กฟผ. นิ่งเฉย ไม่ได้
ท าอะไร ก็จะอยู่ต่อไปได้ยาก ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาทบทวนตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรในเดือนตุลาคม 2561 นั้น มีการรวมสายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้การท างาน
คล่องตัว และองค์กรก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญควบคู่กันไปคือการ
เปลี่ยนแปลง Mindset ของตัวเอง เปลี่ยนวิธีการท างาน ระบบบุคลากร และสิ่งจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องการที่จะสร้างผลงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนพร้อมกัน เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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อีกทั้งยังต้องผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ขยายธุรกิจยังต่างประเทศโดยมีแผนผลักดันและพัฒนา
ผลงานที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ให้ก้าวเข้าสู่เชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งการจะลงไป
แข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะต้องพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานดี เช่น บรรยากาศในห้องท างาน ความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจเกิดความคิดสร้างสรรค์จนสร้าง
ผลงานออกมาให้ดีขึ้นได้ ปัจจัยดังกล่าวจะสามารถ ช่วยรักษาพนักงานและดึงดูดความสนใจของ
บุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ดังนั้นนอกจากพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานแล้วจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร (วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์,2558) 
 กฟผ. เองให้ความส าคัญกับการท าให้การท างานและความผูกพันธ์ของพนักงาน โดยในแต่ละ
ปีจะมีการจัดท ารายงานผลการส ารวจสุขภาวะที่ดี (Wellbeing) และ รายงานผลการส ารวจความ
ผูกพันของผู ้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. โดยในปี 2564 พบว่า ผลรายงานผลการส ารวจสุขภาวะที ่ดี 
(Wellbeing) ภาพรวม กฟผ. มีสุขภาวะที่ดีด้านการงาน(Career Wellbeing) และมีสุขภาวะที่ดีด้าน
กายใจ (Physical Wellbeing) อยู่ในระดับ thriving หรือ คนที่มองว่าชีวิตปัจจุบันมีความสุขดีและมี
มุมมองที่ดีเกี่ยวกับอนาคต ถึง 68.9% และ 79.9% ตามล าดับ และจากรายงานผลการส ารวจความ
ผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. ปี 2564 จ านวนผู้ตอบกลับแบบส ารวจ 12,604 คน  พบว่า ปัจจัย
ความพึงพอใจที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันได้คะแนนสูง 3 อันดับ ผู้บริหารระดับสูง (ผวก.) คิดเป็น 
82.1% ความปลอดภัย (Safety) คิดเป็น 81.3% ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Supervisor) คิดเป็น 77.8%  
และ ปัจจัยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เกิดความผูกพันที่ได้คะแนนต ่า 3 อันดับ ประกอบไปด้วยการ
บริหารจัดการคนเก่งและผู้ปฏิบัติงาน (Talent & Staffing) คิดเป็น 1.4% โอกาสและความก้าวหน้า
ในการท างาน (Career Opportunities) คิดเป็น 52.7% การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) คิดเป็น 54.8% 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขและจัดการ คือ 
เรื่องโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน (Career Opportunities) ที่คะแนนปรับลดจากการ
ส ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. ปี 2563 ที่ได้คะแนนถึง 57.6% ลงมาเป็น 52.7% ในปี 
2564 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที ่ม ีผลส าคัญต่อการศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้าน
องค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้าน
คุณลักษณะทางสังคม ด้านการติดต่อสื่อสารด้านสภาพการท างานและด้านสวัสดิการและผลประโยชน์
อ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ และนโยบาย ให้มี
ความใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็น โดยน ามาซึ่งผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล และ องค์กร เพื่อเป็น
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แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงนโยบายขององค์กรให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท าด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความเจริญก้าวหน้า

ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมและแกรอบแนวคิดการวิจัย  
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาถึงขนาดหรือจ านวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคมตาม 
ภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการศึกษาถึงโครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป  
ของประชากร (สันทัด เสริมศรี, 2541) โดยลักษณะท าประชากรศาสตร์ มีความเก่ียวข้องกับอายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญ 
และสถิติที ่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ ่มเป้าหมายในตัวบุคคลที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีลักษณะท าจิตวิทยาต่างกันด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
  จากแนวคิดปัจจัยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ด้าน เพศ สถานภาพ อายุ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน สายงาน และอัตราเงินเดือน 
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สามารถใช้จ าแนกประเภทของกลุ่มประชากรตามวัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยน าไป
ก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกับสภาพแวดล้อมภายในการท างาน 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในการท างานส่งผลต่อแรงกระตุ ้นให้พนักงานอยากมีความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ  Forehand และ Gilmer(1964, อ้างถึงใน ณธัชพงศ์ พิสิษนุพงศ์, 2561)ได้
แบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เป็นองค์ประกอบที่จะเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 
9 ด้าน ประกอบด้วย   
  1.1 ด้านความปลอดภัย คือ ความมั่นคงในการท างานเกิดจากการที่ได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยที่จะได้ท างานในองค์กร 
 1.2 ด้านองค์กรและการจัดการ คือ ลักษณะการจัดโครงสร้างขององค์กร การวางนโยบาย
แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์กร ชื่อเสียงและการด าเนินงานขององค์กร 
  1.3 ด้านค่าจ้าง คือ เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาในเรื่องของจ านวน
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมเสมอภาค 



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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  1.4 ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน คือ เรื่องของงานที่ท าอยู่เป็นงานที่ท าให้รู้สึกว่ามีคุณค่า  
มีความภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรีและได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานที่
ตรงตามความสามารถและช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มเป็นงานท้าทายและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
  1.5 ด้านนิเทศงาน คือ การได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะน างานอย่างใกล้ชิด พร้อม
กับการได้รับทราบการท างานที่ถูกต้องจากผู ้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยการนิเทศงานมี
ความส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ท าได้และการนิเทศงาน
ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงานได้ 
  1.6 ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน คือ การได้ท างานอยู่ในกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน 
ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างานรวมทั้งรู ้จักหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสร้างความสามัคคีในที่ท างาน 
  1.7 ด้านติดต่อสื่อสาร คือ การให้ข่าวสารในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของ
องค์กร ส าหรับข่าวสารที่เกี่ยวกับแผนงานที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่และก าลังจะท าในอนาคต แต่ในขณะ
ที่การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชาเชื่อมโยงกับการรับรู้ด้านนโยบายการท างาน
และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการท างานของบุคคลในแต่ละฝ่าย 
  1.8 ด้านสภาพการท างาน คือ การแสดงออกถึงระเบียบ ที ่สร้างความปลอดภัยตั ้งแต่
เครื่องจักรที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งาน รวมถึงคุณภาพของอากาศถ่ายเทดี ไม่เสียรบกวน 
โดยจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ นอกจากนี้ในบางองค์กรจะมีสถานที่ให้ออกก าลังกายและมีโรง
อาหารใกล้ที่ท างาน ศูนย์อนามัย และสถานที่จอดรถ เป็นต้น 
  1.9 ด้านสวัสดิการ คือ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือไปจากผลตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี การลาพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาล  การ
จัดประกันภัยประกันสุขภาพ เป็นต้น 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะ
เนื้อหาของงาน ผลตอบแทน โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานสภาพแวดล้อมในที่ท างาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ ผู้วิจัยจึงน าไปก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 
 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพเกณฑ์หรือมาตรวัความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ประณต นันทิยกุล (2535, อ้างถึงใน ธารินี ทองลิ่ม, 2558)ได้กล่าวไว้ 3ด้าน ดังนี้ 
  1. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ เป็นการเลื่อนขึ้นของงานเพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นพร้อม
กับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ความก้าวหน้าในต าแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบ
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(กฟผ.) 
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กับต าแหน่งที่ได้ด ารงอยู่กับระยะเวลา โดยการเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรที่เป็นเพื่อน
ร่วมงาน 
  2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน เป็นการที่ได้รับเงินเดือนในอัตราสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบ่อยครั้งจะได้ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อได้เลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น ความก้าวหน้าในเงินเดือนและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีส่วนสัมพันธ์กัน และมีส่วน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับ
เงินเดือนสูงหรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือนจะมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ด้วย 
  3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดี ตลอดจนนิสัยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน จะท าให้งานที่ปฏิบัติเหล่านี้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ   2. สถานภาพ 
3. อายุ   4. อายุงาน 
5. ระดับตำแหน่งงาน 6. สายงาน 
7. อัตราเงินเดือน   
 

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
1. ความเจรญิก้าวหน้าใน

ตำแหน่งหน้าท่ี 
     2. ความเจริญก้าวหน้าใน
เงินเงินเดือน 
    3. ความเจริญก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง 

ประณต (2535) 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน  
2. ช่ือเสียงของบริษัทและการบริหารงาน  
3. ค่าจ้าง  
4. ลักษณะภายในเนื้องาน  
5. การกำกับดูแลงาน  
6. ลักษณะทางสังคมในการทำงาน  
7. การติดต่อสื่อสาร  
8. สภาพการทำงาน  
9. ผลประโยชน์ตอบแทน  



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทุก
สายงาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวนทั้งหมด 16,350 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564)  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ทุกสายงาน ผู้วิจัยได้ก าหนด กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ค านวณตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) โดยยอมให้มีความ คลาดเคลื่อนได้ 5% (ระดับความเชื่อมั่น 95%)  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยใช้ขนาดตัวอย่าง  390.45 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้
ส ารองความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยรวมการวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน

ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น าแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง  โดยน า
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แบบไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ในรูปแบบออน ไลน์ 
Google Forms  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. ค่าความถี ่ (f) และ ค่าร้อยละ (%) ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 1 
2. ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ anova ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนด้าน

ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

3. ค่าเฉลี่ย (𝑥̅)̅ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร และความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 ตอนที่ 
3 และตอนที่ 4 เพ่ือใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม 

4.  ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความ
เจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส าหรับนัยส าคัญท าสถติิที่
ใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดไว้ที่ 0.05 
  



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
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5. สมมติฐานการวิจัย 
   5.1 ปัจจัยท าประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
    5.1.1 เพศที ่ต ่างแตกกันส ่งผลต่อความเจร ิญก้าวหน้าในอาช ีพของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
    5.1.2 อายุที ่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
    5.1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
    5.1.4 อายุงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 

 5.1.5 สายงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 

  5.1.6 อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
     5.1.7 ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่แตกต่างกัน 
  5.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

6. ผลการศึกษา 
6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

  จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุ 
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 363 มีสถานภาพโสด จ านวน 201 คน คิด 
เป็นร้อยละ 50.2 ปฏิบัติงานที่สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.97 มีระยะเวลาในการท างานผ่านมาแล้ว 6 -10 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 อัตรา
เงินเดือนเฉลี่ยน มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และอยู่ในระดับ
ปฏิบัติการ ( ระดับ 1-7 ) จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81 

6.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  จากการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การท างานโดยรวมอยู ่ในระดับสูง แต่เมื ่อน ามาพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานสูงสุด คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

165 

ในระดับสูงมาก เพียงข้อเดียว รองลงมา คือ ด้านลักษณะภายในเนื้องาน และด้าน ลักษณะทางสังคม
ในการท างาน ตามล าดับ 
  6.3 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
   จากการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่เมื่อน ามาพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยปัจจัยการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสูงสุด คือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในเงินเดือน และด้านความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับ  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  

ปัจจัยสภาพแวดล้อม Mean (𝒙̅)̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 4.34 .625 ระดับสูงมาก 

ปัจจัยด้านองค์การและการจัดการ 3.57 .880 ระดับสูง 
ค่าจ้าง  3.80 .918 ระดับสูง 

ลักษณะภายในเนื้องาน  4.09 .746 ระดับสูง 

ก ากับดูแลงาน  3.92 .882 ระดับสูง 
ลักษณะทางสังคมในการท างาน  4.12 .814 ระดับสูง 

การติดต่อสื่อสาร  3.77 .958 ระดับสูง 

สภาพการท างาน  4.13 .785 ระดับสูง 
ผลประโยชน์ตอบแทน  4.00 .930 ระดับสูง 

รวม 3.97 0.838 ระดับสูง 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการว ิเคราะห์ป ัจจ ัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยภายในองค์กรด้านลักษณะเนื้อหาของงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความส าคัญอยู่ในระดับสูง 9 ข้อ ระดับสูงมาก 1 
ข้อ โดยปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน เป็นข้อที่มีระดับความส าคัญในระดับสูงมาก มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 รองลงมา คือ ด้านสภาพการท างาน  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ด้านลักษณะ
ทางสังคมในการท างาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 ด้านลักษณะภายในเนื้องานคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 
ผลประโยชน์ตอบแทน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 การนิเทศงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.92 ค่าจ้าง คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.80  การติดต่อสื่อสาร คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77และ ปัจจัยด้านองค์การและการจัดการ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56ตามล าดับ  
  



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

166 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของความเจริญก้าวหน้าใน 
อาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 395 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากท้ัง 3 ด้าน โดยให้ความส าคัญในด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง มากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 และด้าน
ความก้าวหน้าในเงินเดือน คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.73 ตามล าดับ 
 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  การทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางประชากรศาสตร์ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ 
anova การทดสอบสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์กรใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างานของผู ้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที ่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน สายงาน และ อัตราเงินเดือน 

  สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.    จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅ ̅ S.D.    
เพศ  t = 2.212 sig. = 0.028 

ชาย 256 4.04 .619    
หญิง 144 3.91 .572    

รวม  400      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
ระดับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

Mean (𝒙̅)̅  S.D.  ระดับความส าคัญ 

ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  3.91 0.901 ระดับมาก 
ความก้าวหน้าในเงินเดือน  3.73 1.100 ระดับมาก 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  4.19 0.860 ระดับมาก 

รวม  3.95 0.949 ระดับมาก 



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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   จากตารางที่ 3 การทดสอบผลเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ.  จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) นั่นคือ เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅̅ S.D.    

อาย ุ f = 3.66 sig. = 0.013 
21-30 211 3.98 .573    

31-40 118 3.94 .641    

41-50 50 4.05 .586    
51 ขึ้นไป 21 4.39 .640    

รวม  400 3.99 .605    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.    ไม่แตกต่างกัน นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.   จ าแนกตามสถานะภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅̅  S.D. 
 

  

สถานะภาพ  f =4.422 sig. = 0.013 
โสด 201 3.91 .600    
สมรส 179 4.06 .586    
หม้าย 20 4.22 .727    

รวม  400 3.99 .605    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
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(กฟผ.) 
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จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   สมมติฐานที่ 1.4 อายุงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ที่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จ าแนกตามระดับอายุงาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅ ̅ S.D.     

อายุงาน f =1.811 sig. = 0.110 
น้อยกว่า 1 ปี 13 4.031 .6398     

1 – 2 ปี 12 4.072 .4315     

3 - 5 ปี 106 3.879 .6383     
6 - 10 ป ี 157 4.002 .5590     

11 – 15 ปี 41 3.958 .6643     

16 ปีขึ้นไป 71 4.150 .6183 .    
รวม  400 3.994 .6053     

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.110 ซ่ึง
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ H1 = อายุงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.5 สายงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ที่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนกตามสายงาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅̅ S.D.      

สายงาน f =2.047  sig. = 0.040 

ส านักผู้ว่าการ 3 4.45 .444      
รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) 50 3.95 .628      

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) 18 3.67 .549      

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) 20 3.77 .666      
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 116 3.93 .625      

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) 30 4.13 .533      
รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 93 4.09 .592      



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅ ̅ S.D.      

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) 43 4.10 .572      
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน (รวพ.) 

27 4.04 .549      

รวม  400 4.00 .605      
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนก
ตามสายงาน โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ H0 = สายงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

   สมมติฐานที่ 1.6 อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ที่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนกตามอัตราเงินเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅̅ S.D.     
อัตราเงินเดือน f =3.952 sig. = 0.009 

10,001 - 20,000 บาท 54 3.946 .6880     

20,001 – 30,000 บาท 136 3.867 .5869     
30,001 – 40,000 บาท 66 4.094 .4981     

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 144 4.087 .6158     

รวม  400 3.99 .605     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
จ าแนกตามสายงาน โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ H0 = อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  สมมติฐานที่ 1.7 ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅̅ S.D.     
ต าแหน่งงาน f =3.952 sig. = 0.004 

ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-7) 324 3.946 .6880     



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 𝒙̅ ̅ S.D.     

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-11) 70 3.867 .5869     
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ขึ้น
ไป) 

6 4.094 .4981     

รวม  400 3.99 .605     
 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    จากตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA พบว่า พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.004 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ H0 =  ระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.   
ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.   

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.   

ค่า
ความสัมพันธ์(r) 

Sig.  ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย .587** 0.000  ระดับปานกลาง 
2. ด้านองค์การและการจัดการ .739** 0.000  ระดับสูง 
3. ด้านค่าจ้าง .725** 0.000  ระดับสูง 
4. ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน  .726** 0.000  ระดับสูง 
5. ด้านการก ากับดูแลงาน   .742** 0.000  ระดับสูง 
6. ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน  .728** 0.000  ระดับสูง 
7. ด้านการติดต่อสื่อสาร .719** 0.000  ระดับสูง 
8. ด้านสภาพการท างาน  .623** 0.000  ระดับสูง 
9. ด้านสวัสดิการ  .601** 0.000  ระดับสูง 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    จากตาราง 10 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
องค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการก ากับดูแลงาน  ด้าน
คุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวัสดิการ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีความสัมพันธ์กับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โดยมีขนาด



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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ความสัมพันธ์ เท่ากับ .587 .739 .725 .726 .742 .728 .719 .623 .601 . ตามล าดับ และด้าน 
สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยด้านองค์การ เป็นด้านที่มีความสัมพันธ์กับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงาน สูงกว่าด้านอื่น  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
  จากการศึกษาพบว่า ส ่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุ  
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 363 มีสถานภาพโสด จ านวน 201 คน คิด 
เป็นร้อยละ 50.2 ปฏิบัติงานที่สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.97 มีระยะเวล่าในการท างานผ่านมาแล้ว 6 -10 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 อัตรา
เงินเดือนเฉลี่ย มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และอยู ่ในระดับ
ปฏิบัติการ ( ระดับ 1-7 ) จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81 
  7.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  จากการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การท างานโดยรวมอยู ่ในระดับสูง แต่เมื ่อน ามาพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานสูงสุด คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูงมาก เพียงข้อเดียว รองลงมา คือ ด้านลักษณะภายในเนื้องาน และด้าน ลักษณะทางสังคม
ในการท างาน ตามล าดับ  
  7.3 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
   จากการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่เมื่อน ามาพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยปัจจัยการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสูงสุด คือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้าน
ความกา้วหน้าในเงินเดือน และด้านความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับ  

7.4 ผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐาน  
    7.4.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับต าแหน่งงานสาย
งานและอัตราเงินเดือนที่แตกต่างส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนอายุงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวเจนจิ
รา ช่างเย็บ (2561) ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน จะท าให้บุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วารุณี มิลินทปัญญา (2561) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ และระยะเวลาในการ



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
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ปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ การศึกษา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพไม่แตกต่างกัน  
    7.4.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคตะวันออก และสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร ตู้ด า (2556) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทุน
มนุษย์ ลักษณะงาน ทัศนคติเก่ียวกับบทบาททางเพศ ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน และความ
ผูกพันในอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนรรห์ ณ 
นคร (2554) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหางาน ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนา
ความสามารถ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
 

8. การอภิปรายผลวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  8.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ สายงาน อัตราเงินเดือน ระดับ
ต าแหน่งงาน ที่แตกต่าง กัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา ไม่  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนอายุงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2561) ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่าง กัน ส่งผลให้มี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี มิลินทปัญญา  (2561) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์ กับการคง
อยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ การศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาใน  การ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพไม่แตกต่างกัน 
  8.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานจาก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง



กานต์กนก กันทะตั๋น 
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ประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความส าคัญอยู่ในระดับสูง
ทั ้ง 9 ข้อ โดยปัจจัยดารก ากับดูแลงาน  มากที่สุด รองลงมา องค์กรการและการจัดการ และ 
คุณลักษณะทางสังคมของงาน คือ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
เชิงบวกต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางสังคมของงาน ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู ้พัฒนาความสามารถ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
 

9. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัย เพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแก่ผู ้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ กฟผ. รวมถึงบริษัทอื่นที่สนใจ ขอเสนอ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปนี้ 
  9.1 ด้านการก ากับดูแลงาน ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลงาน ที่สุด 
ซึ ่งประกอบด้วย การเอาใจใส่จากองค์การที ่ท่านท างานอยู ่ การแนะน างานอย่างใ กล้ชิดจาก
ผู้บังคับบัญชาของท่าน และการได้รับทราบการท างานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานใน
องค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องพบเจอในการท างาน และเป็นปัจจัยส าคัญใน
การจูงใจหลายด้าน เช่น ความรักในองค์กร ความจงรักภักดี โดย ผู้บริหารควรท าเรื่องการก ากับดูแล
งาน ไปบรรจุลงไปในแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อสร้างหรือจัดหาหลักสูตรปลูกฝังให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ก าลังจะก้าวขึ้นไปในระดับบริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ 
เพราะ หัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด  
  9.2 ด้านอายุงานท่ีส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่แตกต่างกัน
นั้น ผู้บริหารควรน าประเด็นนี้ไปพิจารณาจัดท าแผน Scenario หรือ แผนการ Re-Skill Up-Skill ให้
ชัดเจน รวมไปถึง การวางแผนการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ ว่าสามารถเติบโตไปได้ถึงไหน  รวมถึง
จัดหาโอกาสและงานที่ท้าทายส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทีอายุงานมากกว่า 16 ปีขึ้นไปด้วย เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หมดไฟในการท างาน เพราะ เนื่องจากคิดว่าตนไม่มีโอกาส
ก้าวหน้าแล้ว  
  



ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
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10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
  10.1 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้รับทราบถึงความต้องการ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาระดับความต้องการต่อความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่ จะท าให้
ผู้วิจัยได้มุมมองความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ได้ 
  10.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆาเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
  



กานต์กนก กันทะตั๋น 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

175 

บรรณานุกรม 
 
ณธัชพงศ์ พิสิษนุพงศ์. (2561). สภาพแวดล้อมในการท งานที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความผูกพัน
 องค์กรของ ข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. 
 วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 1, 64-78. 
ธารินี ทองลิ่ม. (2558). ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาที่สัมพันธ์กับการ
 พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กลุ ่มภาคตะวันตก. (ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ
 ภาคเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
ปาริฉัตร ตู้ด า. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์ กรภาครัฐ. 
 วารสารนักบริหาร, 33(3), 25-32.  
ปาริชาติ ปานสาเนียง. (2556). คุณภาพชีวิตในการท างาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มี
 อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  
 มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึ่งใน . วารสารวิทยบริการ, 24(2), 
 129-142.  
พรเทพ  ด านิล. (2552). ความก้าวหน้าในอาชีพของต ารวจส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ. การ
 ค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. 2547. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทางาน ความเหนื่อยล้า
 ทางจิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานผลิตเลนซ์ .วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
รุ่งรัตนา เขียวดารา. 2546. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหงกับอาชีวอนามัย ความ
 ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน. 
สุวิมล พิมลศิริ. (2555). ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของ
 พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  
อดิศร พูลสุวรรณ. 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทางานและการรับรูู้่ความเสี่ยงกับ
 ความเครียดในการทางาน กรณ ่ีศึกษา : พนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ
 เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
 เกล้าพระนครเหนือ. 



 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

176 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร  
กรณีศึกษา ส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

กิตติยำ บุณยมำลิก* 
 

บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 องค์กรต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบที่มีความซับซ้อนและ
รุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบที่รุนแรง
แตกต่างจากเดิมมาก จึงเป็นการยากที่องค์กรใดจะหลีกเลี่ยงกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษนี ้ แต่จากผลส ารวจ โดย Deloitte พบว่าอัตราความส าเร็จขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงยัง
มีอยู่เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น  
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้เลือกศึกษาส านักงานแพทย์การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญอย่างมากเพราะงานรักษาพยาบาลเป็นสวัสดิการที่ได้พิจารณาแล้ วว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานส าหรับลูกจ้างในสถานประกอบการตามที่กฎหมายก าหนด  โดยการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
แต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เปลี่ยนสถานะกลายเป็นบริษัทเอกชน โดยหนทางที่
จะแก้วิกฤตในครั้งนี้ให้เกิดผลส าเร็จและบริษัทจะกลับมามีสถานะมั่นคงเช่นเดิมคือ การปรับโครงสร้าง
องค์กร  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจมาสู่รูปเอกชน ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นคง ด้านความก้าวหน้า ด้าน
เงินเดือน และด้านลักษณะงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในส านักงานแพทย์ 
บริษัทการบินไทย (จ ากัด) เมื่อจ าแนกบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพยาบาล 
และกลุ่มธุรการ จะพบว่าในกลุ่มธุรการ พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ยกเว้นด้านลักษณะงาน ซึ่งท าให้คน
กลุ่มนี้ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปัจจัยด้านความม่ันคงมีผล 
_______________________ 
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ต่อประสิทธิภาพมากที่สุดในการท างานในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มธุรการ แต่ส าหรับกลุ่มพยาบาล 
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพเพ่ือบริหารจัดการให้องค์กรสามารถอยู่รอดเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  ดังนั้นในการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจมาสู่รูปเอกชนหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 
ส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด) ในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มธุรการ องค์กรควรมีการสื่อสาร
และก าหนดนโยบายในด้านการบริหารและด้านโครงสร้างให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มดังกล่าว
เกิดความมั่นใจในองค์กร และส าหรับกลุ่มพยาบาลผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนในส านักงาน
แพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด) ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยการเพิ่มเติมความรู้ด้าน
วิชาชีพและการยกย่องชมเชยเพื่อให้ก าลังใจขณะที่ยังเกิดโรคระบาด COVID – 19 ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องความหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรของทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2550 , หน้า 251) ที่
ระบุว่าเมื่อสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไป ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องเพ่ือให้
เกิดความม่ันคงและการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กในการ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฏิบัติติงานเกิดความพึงพอใจ โดยค านึงถึงปัจจัยค ้าจุนซึ่งได้แก่  
มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็น
ต้น ดังนั้นปัจจัยค ้าจุนเหล่านี้จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็จะ
เป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติติงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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Factors affecting work efficiency after organizational structure change  
case study, Medical office Thai Airways International Public Company Limited 

 
 
 
 
 

Kittiya  Boonyamalik* 
 

Abstract 

 Changes in the 21st century will be more complex and severe impact on 
organizations.Due to the rapidly changing environment and the impact is very different 
from before. Therefore, it is difficult for any organization to avoid the tide of change in 
this century. But according to a survey by Deloitte, the success rate for organizations 
is only 30 percent. 
  This independent study has chosen to study the Thai Airways Medical Office 
Public Company Limited, which plays a very important role because medical care is a 
welfare that has been considered as a fundamental necessity for employees in the 
workplace as prescribed by Thai Airways International Limited. (Public) was originally a 
state enterprise under the Ministry of Transport. Change the status to a private 
company the way to successfully solve this crisis and the company will return to its 
former stable status is reorganization. 
 The study found that Factors Affecting Performance After changing the 
organizational structure from state-owned enterprises to private ones, factors such as 
security, advancement, salary and job characteristics affect the performance of 
personnel in the medical office. Thai Airways International Co., Ltd. when categorizing  
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its personnel into 3 groups, namely the executive group, the nurse group and the 
administrative group. It was found that in the business group, it was found that All 
three factors, namely, security, advancement, and salary factors affect work efficiency. 
except for the nature of work Which makes this group of people have to learn and 
adapt to change all the time. The security factor had the greatest effect on the 
efficiency of working in the management and administrative groups. 
  But for nursing the nature of work factors that show professionalism in order 
to manage the organization's survival is the most important. affect performance 
Therefore, to promote the performance When changing the organizational structure 
from state-owned enterprises to private ones in the doctor's office Thai Airways Co., 
Ltd.  
 In the management group and the administrative group, The organization 
should clearly communicate and define the management and structural policies. in 
order for personnel in such groups to gain confidence in the organization and for 
nursing groups Who plays a key role in driving in the doctor's office Thai Airways 
International (Limited) should increase the efficiency of work. By adding professional 
knowledge and praise to encourage while the COVID-19 pandemic continues. The 
results of the study were consistent with the meaning of organizational changes of 
Tippawan. Lo Suwannarat (2007, page 251) states that when the environment has 
changed Every organization must adapt and fit in order to achieve stability and growth. 
continuously as well as the Herzberg theory. To create a working atmosphere for 
workers to be satisfied by taking into account the supporting factors which have a good 
working environment Clear policies and management good relationships between 
people at work reasonable salary Sufficient compensation, including job security, etc. 
Therefore, these supporting factors are important and necessary. And when these 
factors are present, it is easy to motivate operators. by using motivational factors to 
make operators work more efficiently 
 
Keywords: structural changes, efficiency 
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1. บทน า 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดย 
มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ด าเนินธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า 
พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ยิ่ง
เมื่อมีวิกฤติ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อสายการบินทั่วโลก ที่ท าให้การเดินทางลดลง เป็นปัจจัย
ซ ้าเติมภาระต้นทุนของบริษัทฯ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเข้าสู ่ขบวนการฟื ้นฟูกิจการ ให้
กระทรวงการคลังถอนหุ้นให้เหลือต ่ากว่า 50% ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นบริษัทเอกชน 
โดยหนทางที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้ให้เกิดผลส าเร็จและบริษัทจะกลับมามีสถานะมั่นคงเช่นเดิมคือ การ
ปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตด้านต่าง ๆ การเพิ่มขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบลดขั้นตอนการบังคับบัญชา ส่งผลให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและมีขนาดเล็กลงเกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินงานมากขึ้น อันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อให้การฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ  
 การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จนถึง 2564 เป็นการปรับเปลี่ยน
ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ และอยู่ในช่วงที่ธุรกิจการบิน ในประเทศและทั่วโลกต่าง
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดจากสภาวะโควิด-19  หลายประเทศต้องปิดน่านฟ้า การเดินทางการ
ท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัวไปหมด  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ย่อมต้องส่งผลโดยตรงกับ
พนักงานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และ ผู้เสียประโยชน์ เนื่องจากอัตราก าลังของแต่
ละหน่วยจะถูกจ ากัดให้น้อยลง จากจ านวนพนักงานในอดีตที่มีจ านวนเกือบสามหมื่นคนเหลืออยู่ใน
ปัจจุบันที่หนึ่งหมื่นห้าพันคน ได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานที่เหลืออยู่สามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าและค่าตอบแทน โดยจะพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงยุบหน่วยงานบางหน่วยหรือควบรวมหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่ง 
เพื่อไม่ให้เกิดการท างานที่ซ ้าซ้อน ลักษณะงานที่ท าอาจเปลี่ยนแปลงไป เกิดความท้าทายในการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของพนักงานมากยิ่งขึ้น การเลิกจ้างงานจากบริษัท OUTSOURCE ต่าง ๆ  
ท าให้พนักงานต้องมีขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของงานเพิ่มมากขึ้น เกิดกฏระเบียบข้อบังคับ
รวมถึงสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้มีผลต่อก าลังใจในการท างาน และสร้างความ
กดดันให้พนักงาน จนบางครั้งพนักงานอาจเกิดการเหนื่อยล้าและท้อถอยได้  
 การเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความส าเร็จองค์กร ผู้บริหารจะต้องสร้างเข้าใจและทราบถึง
แรงจูงใจที่จะท าให้พนักงานเกิดความร่วมมือและเห็นถึงเป้าหมายไปในทางเดียวกัน จนสามารถท าให้
บริษัทฯ ฟื้นฟูและกลับมามั่นคงดั่งเดิม แรงจูงใจที่ดีจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
แรงจูงใจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ ค่าตอบแทนเท่านั้น อาจจะอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ความมั่นคง
ปลอดภัย ความก้าวหน้าในการท างาน ค่าจ้างหรือสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
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ผู้บริหารจะต้องประเมินและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานออกมาให้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจ พร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และน าความรู้
ความสามารถที่มีอยู่มาปรับใช้ในการท างานอย่างเต็มความสามารถ  
 จากโครงสร้างขององค์กรแบบเดิมมีสายการบังคับบัญชาที่ซ ้าซ้อน แต่ภายหลังแผนฟ้ืนฟูการ
บินไทยได้ประกาศปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มความคล่องตัวใช้ระบบบริหารแบบรวมศูนย์เพื่อลดความ
ซ ้าซ้อนของงานและเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันส่งผลให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและมีขนาดเล็ ก
ลง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งลดจ านวนผู ้บริหารลงจาก 740 อัตรา เหลือ
ประมาณ 500 อัตรา อีกท้ังลดขั้นตอนการบังคับบัญชาจากเดิม 8 ระดับ เหลือ 5 ระดับ  
 ส านักงานแพทย์การบินไทย มีบทบาทส าคัญอย่างมากเพราะงานรักษาพยาบาลเป็น
สวัสดิการที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ ่งจ าเป็นพื ้นฐานส าหรับลูกจ้างในสถานประกอบการตามที่
กฎหมายก าหนด.และยังคงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในแผนของโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายใต้ สายทรัพยากร
บุคคล  มีหน้าที ่ความรับผิดชอบดูแลให้บริการงานรักษาพยาบาล ให้พนักงานทุกคนในบริษัท 
ประกอบด้วยบุคลกรแพทย์ พยาบาลและฝ่ายธุรการ ในสังกัดจ านวน 22 คนจ านวน มีจ านวน 7 สาขา 
ตามพื้นที ่การปฏิบัติงาน ดังนี ้คือ ส านักงานใหญ่ สายช่างดอนเมือง สายช่างสุวรรณภูมิ ศูนย์
ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ ฝ่ายบริการภาคพื้น ฝ่ายบริการคลังสินค้าและ
ไปรษณีย์ภัณฑ ์
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของส านักงานแพทย์การบินไทย จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
และแรงจูงใจด้านความมั่นคงปลอดภัย ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านลักษณะงาน ค่าจ้างหรือ
สวัสดิการ ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที ่มีผลกับประสิทธิภาพของ
พนักงานในส านักงานแพทย์ ซึ่งนอกจากจะทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพนักงานแล้ว และมีสาเหตุ
ใดที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในการท างานมีทิศทางที่ดีขึ้น เพ่ือที่จะได้คิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นแล้วจะท าให้นอกจากมีความเข้าใจถึง 
ความต้องการของบุคลากรแล้ว ยังส่งผลให้เนื้องานมีคุณภาพตามความต้องการ เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และเป็น
แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานต่อไป 
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จ ากัด (มหาชน) 
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา  
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

องค์กรจากรัฐวิสาหกิจมาสู่รูปเอกชน 
2) เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นข้อแสนอแนะในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน 

 

3. ค าถามงานวิจัย 
ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

จากรัฐวิสาหกิจมาสู่รูปเอกชน  
 

4. วิธีการศึกษาและแนวกรอบคิดการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

การท างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กรณีศึกษา 
ส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg, 
1966) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่จะมีผลต่อการท างานของบุคลากร ได้แก่ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน 
สอดคล้องทฤษฎีกิลเมอร์ (Gilmer, 1967, pp. 380-384)  ที่ศึกษาองค์ประกอบในการท างานที่ท าให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Alderfer (1972) ได้ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบมาวิเคราะห์ก าหนดตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ การเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านความมั่นคง ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน ค่าจ้างหรือสวัสดิการ ลักษณะงาน ตัวแปรตามได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ท าให้ก าหนดกรอบแนวคิดได้ ดังภาพ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
      การเปลี่ยนแปลงองค์กร  4 ด้าน 

1. ความมั่นคง  
2. ความก้าวหน้าในการท างาน 
3. ค่าจ้างหรือสวัสดิการ  
4. ลักษณะงาน 
 

 
 

(Dependent Variables)  
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ

พนักงานส านักงานแพทย์หลังการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 

 



กิตติยา บุณยมาลกิ 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ได้แก่  ส านักงานแพทย์ บริษัทการบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคลกรแพทย์ พยาบาลและฝ่ายธุรการ จ านวน 22 คนจ านวน มี
จ านวน 7 สาขา ตามพื้นที่การปฏิบัติงาน ดังนี้คือ ส านักงานใหญ่ สายช่างดอนเมือง สายช่างสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ ฝ่ายบริการภาคพื้น ฝ่ายบริการคลังสินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)  บุคลากรในส านักงานแพทย์ 
จ  านวน 11 คน ที ่เป ็นกลุ ่มบุคลากรที ่เป ็นตัวแทนประชากรที ่เป ็นผู ้ท ี ่ม ีสมรรถนะสูง (High 
Performance) และมีศักยภาพในการท างาน มุ่งม่ันต่อความส าเร็จในการท างานในระดับสูง ประกอบ
ไปด้วย  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับกลางเป็นแพทย์ จ านวน 3 คน เนื่องจากเป็นผู้รับนโยบายระดับ
องค์กรมาปฏิบัติ และเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2 พนักงานที่เป็น
พยาบาล จ านวน 4 คน เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานและรับนโยบายระดับ
หน่วยงานมาปฏิบัติ และกลุ่มท่ี 3 พนักงานที่เป็นฝ่ายธุรการเป็นเหมือนก าลังในการสนับสนุน  
 เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นการเปิดกว้าง และไม่เป็นทางการมากนัก ผู้สัมภาษณ์จะถามเรื่องใดก่อนหรือหลัง
ก็ได้ รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องถามค าถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ ท าการบันทึกเสียง แล้วน ามาถอด
เป็นข้อความ ในช่วงเดือนตุลาคม  2564 และในกรณีท่ีผู้เขียนไม่สามารถนัดหมายผู้ให้ข้อมูลได้ เพราะ
อยู่ในช่วงสถานการโรคระบาด Covid-19 ผู้ศึกษาจะขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)   
 

5. ผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างานหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กรณีศึกษา ส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) รวมทั้งสิ ้นจ านวน จ านวน 11 คน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่เป็นตัวแทนประชากรที่เป็นผู้ที ่มี
สมรรถนะสูง (High Performance) และมีศักยภาพในการท างาน มุ่งมั่นต่อความส าเร็จในการท างานใน
ระดับสูง พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด) จ านวน 11 
คน มีอายุเฉลี่ยประมาณ 49 ปี โดยมีอายุมากที่สุดประมาณ 55 ปี และอายุน้อยที่สุด 32 ปี อายุงานเฉลี่ย 
ประมาณ 20 ปี ขึ ้นไป เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ าแนกบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหาร คือ กัปตันและนายแพทย์ กลุ่มพยาบาล ได้แก่ พยาบาล และกลุ่มธุรการ คือ กลุ่มทีท างาน
ด้านเอกสารและสนับสนุนงานในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

  บุคลากรในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นขององค์การ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อต่อประสิทธิภาพการ



การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธภิาพการท างานหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กรณีศึกษา ส านกังานแพทย์ บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
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ท างาน สอดคล้องกับ สถานการณ์โรคระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์กรได้ปรับให้
พนักงานบางกลุ่มสามารถปฏิบัติงานจากท่ีบ้านได้ หรือ WFH (Work from Home) เพ่ือให้พนักงานมี
ความยืดหยุ่นในการด าเนินชีวิต และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  เสียเวลาเดินทาง มุ่งหวังให้พนักงานมี
ความสุขมากขึ ้น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในติดตามและวัดผลการปฏิบัต ิงาน เพื ่อคงไว ้ซึ่ง
ประสิทธิภาพและปริมาณงานตามเป้าหมาย ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการท างานมากขึ้น 

 จากการศึกษาทฤษฎีเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg, 1966) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะมีผลต่อ
การท างานของบุคลากร ได้แก่ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน สอดคล้องทฤษฎีกิลเมอร์ (Gilmer, 1967, 
pp. 380-384)  ที่ศึกษาองค์ประกอบในการท างานที่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ Alderfer (1972)ได้ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน  ผู้
ศึกษาได้น าองค์ประกอบมาวิเคราะห์และพบว่า บุคลากรในส านักงานแพทย์มีปัจจัยได้แก่ 1) ด้าน
ความมั ่นคง 2) ด้านความก้าวหน้า 3) ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 4) ด้านลักษณะงาน ที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน (การท างานเสร็จโดยสมบูรณ์  ใช้เวลาน้อยและใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด) 
หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ สรุปได้ดังนี้ 

1.  ด้านความม่ันคง 
   หมายถึง สภาวะแห่งความรู้สึกปลอดภัย ความเชื่อมั่น การมีอิสระ การมีเสถียรภาพ การ
ได้รับหลักประกัน และการมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึงความรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตการท างาน
การได้รับความคุ้มครองจากองค์การ และมีหลักประกันว่าองค์การจะให้ค่าตอบแทนที่ธรรมและ
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม  
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มพยาบาล เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านและในการท างานจะต้อง
ผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยตัวแทนกลุ่มพยาบาล (พ่ีปั๊บ, 2564) ว่า  
 เอาจริงๆ เรื ่องเรื ่องแบบนี้ไม่เกี ่ยวเลยนะ เพราะว่าพี่เป็นคนท างานเราก็จะต้องตั้งใจ
ท างาน แค่นั้นเอง เงินขึ้นไหมเราก็รู้ว่ามันขึ้นยังไงเพราะว่ามันขึ้นยาก ถ้าดีข้ึนก็ดี แต่พ่ีไม่ได้เป็นคนตั้ง
หน้าตั้งตาท างานเพ่ือหวังเพ่ิมเงินเดือนขึ้น 
 แต่ส าหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มธุรการหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปัจจัยด้านความมั่นคง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเนื่องจากกลุ่มผู้บริหารต้องรับผิดชอบสูง  และต้องรักษา
มาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยการบินไทยได้เน้นการรักษา
มาตรฐานและข้อพึงปฏิบ ัต ิ (Standards and Recommended Practices: SARPs) ของ ICAO ที่
ก าหนดให้สายการบินต้องจัดใหม่มีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) 
เพ่ือให้เปน็ไปตามกฎระเบียบและเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 โดย (หมอต้น, 2564)  กัปตันและนายแพทย์ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารได้กล่าวถึงประเด็น
ความมั่นคงว่า  
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 ผมว่าผมไม่แตกต่างเพราะว่าผมมั่นคงอยู่แล้วถามว่า ความมั่นคงก็ต้องรู้สึกว่ามันน้อยลง
เพราะว่าบริษัทมันแย่ จากการท างานทางการบินความม่ันคงลดลง ถามว่าเพ่ิมประสิทธิภาพไหม ก็จะ
เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น มันก็ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้น บางอย่างที่เราย้วยกันไปกันมาของนั กบิน
นะ ท าให้บางทีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ว่าในเชิงการเงินอาจจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ในทาง 
Safety มันยังมีประสิทธิภาพ การย้วยมันท าให้การค านวณเชื้อเพลิงเอาน ้ามันไปเยอะขึ้น แต่ปัจจุบัน
เราก็เข้มงวดมากขึ้นเพราะงานมีประสิทธิภาพ ถ้าพูดถึงแค่ประสิทธิภาพไม่พูดถึง Safety มันก็จะดีขึ้น
แต่ว่า Safety น้อยลงอยู่ในระดับที่ Standard อยู่แล้ว แต่คนหลายๆ คนที่ท างานย้วย ๆ เนิบ ๆ กัน
อยู่ ก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอน 
 สอดคล้องกับกลุ่มธุรการที่มุ่งหวังให้ได้รับสถานะคล้ายรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการ จึงท าให้ 
ปัจจัยความมั่นคงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยตัวแทนกลุ่มธุรการ (พ่ีอ้อย, 2564)  
 มีผลสิมีผลมาก ๆ เลย ถ้ามันสร้างความมั่นคงก าลังใจการกระตือรือร้นที่อยากไปท างาน
ทุกอย่างมันรวบรวมอยู่ตรงนั้น 

2. ด้านความก้าวหน้า  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามล าดับ เจริญเติบโตเร็ว กว่าปกติ  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านความก้าวหน้าเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานใน

กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพยาบาลหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มสายงาน
หลักในส านักงานการแพทย์ จึงมักจะไม่ได้รับผลกระทบในการถูกคัดเลือกให้ออกจากการปฏิบัติงานและ
ส่วนใหญ่มีความสุขในงานที่ได้ท า แต่ส าหรับกลุ่มธุรการปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ใช่สายงานเฉพาะ และต้องการความก้าวหน้าที่มาก
กว่าเดิมพร้อม ๆ กับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น  โดย (หมอกอลฟ์, 2564) กัปตันนายแพทย์ ตัวแทนกลุ่ม
ผู้บริหารได้กล่าวถึงประเด็นความก้าวหน้าว่า  

ส่วนตัวนะไม่ได้มองแบบนั้นเลยว่าต้องขึ้นระดับสูงเอาจริง ๆ ผมไม่มีความสามารถแบบ
นั้นเลยที่จะไปเป็นต าแหน่งฝ่ายบริหารสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน (IS) หรือจะไปเป็นต าแหน่งฝ่าย
บริการทรัพยากรบุคคล (DI) อะไรแบบนี้ ผมท าไม่ได้ ผมแฮปปี้กับตรงนี้มาก ๆ เลย สอดคล้องกับ
ตัวแทนกลุ่มพยาบาล  (ใหม,่2564) ได้กล่าวถึงประเด็นความก้าวหน้าว่า 

ส าหรับพี่นะ พ่ีแค่แบบรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ พูดจริง ๆ นะ 
แต่ส าหรับกลุ่มธุรการปัจจัยความก้าวหน้ามีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยตัวแทนกลุ่ม

ธุรการ(พ่ีอ้อย, 2564) ได้กล่าวถึงประเด็นความก้าวหน้าว่า  
 ความก้าวหน้าคือสิ่งที่ทุกคนหวัง ต้องเข้าใจว่าต้องหวังเพ่ือความก้าวหน้า  และ (พ่ีเอ

, 2564)ความก้าวหน้ามีส่วนในการเป็นแรงจูงใจ แต่ว่าทุกคนคาดหวังความก้าวหน้าไป ต้องดู
สถานการณ์บริษัทด้วย ต้องเข้าใจด้วย 

3. ด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการ 
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หมายถึง ค่าตอบแทนเป็นสิ่งตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่องค์การจ่าย
ให้แก่พนักงานเพ่ือตอบแทนการท างานหรือ ปฏิบัติงานให้กับองค์การ 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพยาบาลหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบในการถูกคัดเลือกให้ออกจากการปฏิบัติงานและส่วนใหญ่สามารถหารายได้เสริมในด้านอื่น ๆ
แต่ส าหรับกลุ่มธุรการปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากเงินเดือน โดย (หมอต้น, 2564)  กัปตันนายแพทย์ กลุ่มผู้บริหารได้
กล่าวถึงประเด็นด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการว่า 

ไม่ดีข้ึนแน่นอนทุกคน ถ้าเรื่องเงินทุกคนโดนลดหมด  ถ้านักบินในเรื่องประสิทธิภาพยิ่งต้องท า
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้บริษัทอยู่รอด 

(หมอแจ็ก, 2564)  นายแพทย์ กลุ่มผู้บริหารได้กล่าวถึงประเด็นด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการว่า 
ไม่มีผลเพราะอยู่ด้วยความมัธยัสถ์อยู่แล้ว  สอดคล้องกับตัวแทนกลุ่มพยาบาล (เปิ้ล,2564) ได้กล่าวถึง
ประเด็นด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการว่า  

เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด คือไม่ได้ท าเพื่อความก้าวหน้าหรือเรื่องเงินหรือ
เพ่ืออะไรอย่างนี้ 

แตส่ าหรับกลุ่มธุรการปัจจัยด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลัง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยตัวแทนกลุ่มธุรการ (จั้ม, 2564) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านค่าจ้างหรือ
สวัสดิการว่า  

ถ้าเทียบเมื่อก่อน มีเงินเดือน โอที ท าให้อยากท างานแต่ปัจจุบันแทบจะไม่มี  แม้ไม่ใช่
ปัจจัยหลักแต่ส าคัญมาก 

4. ด้านลักษณะงาน 
หมายถึง คุณลักษณะของงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ เป็นงานที่น่าสนใจ

อาศัยความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัว และท้าทายความสามารถให้ลงมือท าเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากท างานให้กับองค์การ 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะงานเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในกลุ่ม
ผู้บริหารและธุรการหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวลักษณะงานไม่ได้เปลี่ยนแปลง
จากเดิม แต่ส าหรับ กลุ่มพยาบาลปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลังการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง เนื่องจากเป็นวิชาชีพหลักในส านักงานการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโครงการ IS Care 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่พนักงานทุกคนในบริษัทการบินไทย
ที่ติดเชื้อ Covid-19 อีกทั้งการบินไทยเป็นสายการบินที่คณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจการบิน (Airline 
Operators Committee/AOC)  ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและการท่าอากาศ
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ยานแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ทางแพทย์ จากส านักงานแพทย์ มาร่วมทีมช่วยฉีดวัคซีน
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสมาชิก AOC จ านวนกว่า 30,000คน  

(หมอกอลฟ์, 2564)  กัปตันนายแพทย์ กลุ่มผู้บริหารได้กล่าวถึงประเด็นด้านลักษณะงานว่า 
 ถ้าในการยุบรวมและลดคน ผมได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าลดพนักงานนักบินลง แต่

มันก็ท าให้เรามาเป็นหมอ เราก็ท างานแบบมีประสิทธิภาพเพราะว่าหน่วยงานมันไม่มีหมอ แล้ว
ค่าตอบแทนมันก็โอเคผมก็มองว่ามันท าให้ผมท างานแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร เพื่อน
ร่วมงานและบุคลากรที่อยู่เดิมแล้วก็เป็นงาน 

 (หมอแจ็ค, 2564)  นายแพทย์ กลุ่มผู้บริหารได้กล่าวถึงประเด็นด้านลักษณะงานว่า งาน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรงานเป็นลักษณะบริหารไม่ใช่รักษาอย่างเดียว  หากท าที่โรงพยาบาล เสี่ยงทั้ง
โรคติดต่อ  สอดคล้องกับตัวแทนกลุ่มธุรการ (พ่ีเอ,2564) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านลักษณะงานว่า  

ลักษณะงานด้วยความที่บริษัทเป็นแบบนี้ จากเดิมท าอย่างหนึ่งปัจจุบันท าอย่างหนึ่ งเป็น
สิ่งส าคัญ รู้สึกว่าพนักงานต้องปรับตัวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป แต่มาตรฐานเราตั้งใจท างานอยู่แล้ว
ต้องท างานแบบมีประสิทธิภาพ  

แต่ส าหรับกลุ่มพยาบาลปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน หลังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยตัวแทนกลุ่มพยาบาล (ปั๊บ, 2564) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านลักษณะงานว่า
ท างานสนุกดี งานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ (พี่เจี๊ยบ,2564) ได้กล่าวถึงประเด็นด้าน
ลักษณะงานว่า ตัวเองชอบสอนหนังสือเยอะ ๆ โดยเฉพาะวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) 
ให้กับลูกเรือ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งก าหนดไว้
ใน AOCR (Air Operator Certificate Requirements) หากลูกเรือขาดการอบรมจะไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานได้ ดังนั้น การเป็นครูสอนดังกล่าว เป็นวิชาชีพที่ส าคัญต่อความปลอดภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย   

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ในส านักงานแพทย์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านนโยบายผู้บริหาร หมายรวมถึง พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจน
การออกแบบการท างานใหม่ และความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มผู้บริหาร 

2. ปัจจัยนโยบายผู้บริหาร ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรื อ
ความยุติธรรมในการบริหารงาน การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการมี
เพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มพยาบาล และกลุ่มธุรการ 
นอกจากนี้ส าหรับกลุ่มพยาบาลยังมีปัจจัยในการการท างานอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นปั จจัยที่เอื ้อต่อ
ความสุขในการท างาน 
 โดยใน 4 ปัจจัยหากให้ทุกกลุ่มเลือกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
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หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากท่ีสุด คือ ด้านความมั่นคง ส่วนด้านอื่น ๆ คือ นโยบายของผู้บริหาร
ในการก าหนดทิศทางองค์การ 

 
 

กลุ่ม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง 
กรณีศึกษา ส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด) 

ด้าน 
ความ
ม่ันคง 

ด้าน
ความก้าวหน้า 

ด้าน 
เงินเดือน

และ
สวัสดิการ 

ด้าน 
ลักษณะ

งาน 

ด้านอ่ืน ๆ 

ผู้บริหาร  
 

   1) นโยบายผู้บริหาร 
2) ความสามารถ ในการ
ท างาน 

พยาบาล     
 

1) นโยบายและผู้บริหาร 
2) ความเป็นมืออาชีพ 
3) เพ่ือนร่วมงาน 

ธุรการ  
 

 
 

 
 

 1) นโยบายและผู้บริหาร 
2) เพ่ือนร่วมงาน 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง  
 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

 
6. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
กรณีศึกษาส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด)  พบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

1. ด้านความมั่นคง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานมากที่สุดในกลุ่มผู้บริหาร
และกลุ่มธุรการ โดย กลุ่มผู้บริหารให้ความเห็นว่า องค์กรควรมีแนวทางในการบริหาร หรือการ
ตัดสินใจที่แน่นอนภายหลังจากองค์กรฟื้นฟูกิจการแล้ว แต่ส าหรับกลุ่มธุรการ ความมั่นคงในที่นี ้ คือ
ความรู้สึกที่มีต่อความมั่นคงขององค์การ คนกลุ่มนี้ก าลังสูญเสียก าลังใจและหวาดระแวงกับข่าวทางลบ
ขององค์กรที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในการท างาน ขวัญก าลังใจ
สูญเสียในการจ้างงาน ทั้งนี้รวมถึงการได้รับสวัสดิการที่ไม่เหมือนเดิม หรือความมั่นคงเพื่อให้สามารถ
ท างานได้จนถึงเกษียณอายุได้ สอดคล้องกับ ปิยฉัตร กุลทัพ (2550: 22-23)  แต่ส าหรับกลุ่มพยาบาล
ปัจจัยด้านความมั่นคงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อาจเป็นเพราะกลุ่มพยาบาลเป็นกลุ่มที่มี
ความมั่นคงในด้านรายได้และมีวิชาชีพเฉพาะและเป็นก าลังส าคัญในหน่วยงาน 



กิตติยา บุณยมาลกิ 
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   2.  ด้านความก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มธุรการ เพราะ
มุ่งหวังจะในต าแหน่งที่การงาน (Advancement) การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้นหรือการ
ได้รับการตอบสนองได้รับการโปรโมทให้ขึ้นต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม แต่ส าหรับกลุ่มผู้บ ริหาร
และกลุ่มพยาบาลปัจจัยด้านความก้าวหน้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

 3. ด้านค่าจ้างหรือสวัสดิการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มธุรการ 
เนื่องจากการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านความก้าวหน้า เพราะกลุ่มธุรการส่วนใหญ่มี
รายได้จากเงินเดือนประจ าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ค่าตอบแทนไม่ใช่ทางการเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่
พนักงานเท่านั้น คนกลุ่มนี้ยังมุ่งหวังการยอมรับจากองค์กร และการให้ก าลังใจในการท างานระหว่างผู้ร่วมงาน  
แต่ส  าหรับกลุ ่มผู ้บร ิหารและกลุ ่มพยาบาลปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการไม่ม ีผลต่อผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 

4.  ด้านลักษณะงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มพยาบาลมากที่สุด 
เนื่องจากกลุ่มพยาบาลเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการท างานในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย (จ ากัด)  
มากที่สุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องรับผิดชอบในโครงการ IS CARE ในการให้การ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าพนักงานและผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิค -19 รวมถึงการเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
ทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วยคุณลักษณะของงานหรือหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติ เป็นงานวิชาชีพที่มีลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และท้าทายความสามารถให้
ลงมือท าจึงเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากท างาน สอดคล้องกันเสาวรักษ์ สุวรรณสว่าง (2550: บทคัดย่อ), 
วรรณา อาวรณ์ (2557); แต่ส าหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มธุรการปัจจัยลักษณะงานไม่มีผลต่อผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 
 นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในส านักงานแพทย์ บริษัทการ
บินไทย (จ ากัด)  ในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านนโยบายผู้บริหาร หมายรวมถึง พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจน
การออกแบบการท างานใหม่ และความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มผู้บริหาร 

2. ปัจจัยนโยบายผู้บริหาร ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือ
ความยุติธรรมในการบริหารงาน การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการมี
เพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มพยาบาล และกลุ่มธุรการ 
นอกจากนี้ส าหรับกลุ่มพยาบาลยังมีปัจจัยในการการท างานอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ
ความสุขในการท างาน 
 ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหลังการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง 
กรณีศึกษาส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มากที่สุด  คือ การเปลี่ยนแปลงด้าน
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จ ากัด (มหาชน) 
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ความมั่นคงผลการท างานอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของการให้ความมั่นคงก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวความ
มั่นใจหรือความสบายใจของพนักงานหรือลูกจ้างในการปฏิบัติงานโดยมีความมั่นคงนั้น เป็นเครื่องช่วย
ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์แก่นายจ้างโดยตรง สอดคล้องกับ รุ่งธรรม เหลียว
วัฒนกิจ (2551: 13) ได้อธิบายว่า ความมั่นคงในอาชีพการท างานในความหมาย นั้น คือ ความรู้สึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิตการท างาน การได้รับความคุ้มครองจากองค์การ 

ข้อแสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
  จากผลการศึกษาสามารถน าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทฺธิภาพการท างาน ไปส่งเสริมให้บุคลากร
หรือพนักงานในส านักงานแพทย์ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) เกิดแรงจูงใจให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทฺธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องผลการศึกษาของ Greg Oldham สามารถน าไปใช้ในการออกแบบ
งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ พนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 
คือ ลักษณะงานหลัก สภาพทางจิตวิทยาที่ส าคัญ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ลักษณะงาน (Core Job 
Characteristics) จะท าให้ พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน 
โดยการสร้างแรงจูงใจดังนี้ 

1. กลุ่มผู้บริหาร องค์กรควรมีการประกาศนโยบาย ทิศทาง การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนดกรอบทิศทางในการวางก าลังคนและทิศทางให้สอดคล้อง
กับองค์กร 

2. กลุ่มพยาบาล ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในกลุ่มวิชาชีพนี้ทั้งในเรื่องของการยกย่องชมเชย
และการส่งเสริมให้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจรักษาโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีความ
ภักดีต่อองค์กร มีความเต็มใจปฏิบัติงานและอุทิศตนต่อองค์กร และสนับสนุนองค์กร ปกป้ององค์กร 
เป็นบุคลากรที่เสียสละในการท างานเพ่ือให้องค์กรอยู่รอด 

3. กลุ่มธุรการ ผู้บริหารต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
จะต้องสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ข่าวสารเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ไม่เสียขวัญก าลังใจในการท างาน 
               ผู้บริหารควรน าแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กไปประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยการ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฏิบัติติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึงปัจจัยค ้าจุนซึ่งได้แก่ การ
มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็น
ต้น ดังนั้นปัจจัยค ้าจุนเหล่านี้จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นและเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเป็น
การง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติติงานท า งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบุคลากรในส านักงานแพทย์ บริษัทการบิน

ไทย (จ ากัด) ก่อนและหลัง เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) หรือความ
พึงพอใจของพนักงานส านักการแพทย์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงความเชื่อม่ันต่อผลการศึกษา 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหาร /ภาคส่วนต่าง 
ๆ ในส านักงานแพทย์ของสายการบินอ่ืน ที่มีมุมมอง (Outside In) ต่อประสิทธิภาพการท างาน เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทการบินไทย และควรมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณทั้ง
องค์กร เพื ่อให้ผลการวิเคราะห์สะท้อนถึงปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานหลังการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 

3. ควรมีการศึกษาเชิงลึก หรือหาตัวแปรอื่น เพิ่มเติมที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน การปรับ
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกในการท างาน วิธีปฏิบัติในการจ้างงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  



การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธภิาพการท างานหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กรณีศึกษา ส านกังานแพทย์ บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
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การมีส่วนร่วมในการปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมอืงปากพนัง  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษามีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่ออธิบายการมีส่วนร่วมในการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เปรียบเทียบ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ตาม
บทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ระยะเวลาการเป็น อสม. และลักษณะพื้นที่ชุมชนที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อสม. ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองปากพนัง จ านวน 177 คน ซึ่งใช้วิธีเก็บแบบการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-Test สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่   
ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย 3.36 เมื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาการเป็น อสม. ที่แตกต่างกัน พบว่า มีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะพื้นที่ชุมชนที่แตกต่างกัน พบว่ามีส่วน
ร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแตกต่างกันเฉพาะบางด้านเท่านั้น 
 
ค ำส ำคัญ: กำรมีส่วนร่วม, กำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019,

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
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The participation of the Village Health Volunteers for prevention and  
control in the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) spreading  

in Pak Phanang town municipality of Pak Phanang district 
of Nakhon Si Thammarat province 

 
 
 
 
 
 

Kusuma Saiyarat 
 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to explain the participation of the Village 
Health Volunteers for prevention and control in the Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) spreading in Pak Phanang town municipality of Pak Phanang district of Nakhon Si 
Thammarat province, and 2) to compare the characteristics of participation in the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) spreading prevention and control for health 
volunteers by role volunteer project knocking on the door against COVID-19 by working 
life time and community characteristics are different. This study is quantitative 
research. The research instrument was a constructed questionnaire. The sample 
comprised of 177 VHVs in Pak Phanang town municipality by using convenience 
sampling. The statistics which was used for analyzing the collected data were 

frequency, percent, arithmetic mean (X ̅), standard deviation (S.D.), t-Test, One-Way 
ANOVA and LSD at the statistical significance at .05. 
  The results show that, the VHVs, participation in the Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) spreading were the high level (X ̅= 3.36). In comparison of the participation 
of working life time, it is found that four differences at the statistical significance at .05.  
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And community characteristics is found that some differences at the statistical 
significance at .05. 
 
Keywords: Participation, Prevention and Control, Coronavirus Disease 2019,  
Village Health Volunteers 
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1. บทน า 
 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ประกาศเตือนการระบาดของโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายงานการตรวจพบเชื้อ 
Novel Coronavirus 2019 และมีการเปิดเผยลักษณะสายพันธุกรรมของเชื ้อ Severe Acute 
Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 (อนุตรา รัตน์
นราทร, 2563) ซึ่งภายหลังองค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคติดเชื้อโคโรนาใหม่ว่า “Coronavirus 
Disease Starting in 2019” โดยใช้ชื่อย่อว่า COVID-19 โดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายแรกนอกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และมีผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
 ต่อมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 เมือ่ปลายเดือนมีนาคม 2564 ใน
สถานบันเทิงหลายแห่งย่านทองหล่อและย่านเอกมัย กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์พบว่า เป็นการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า (สายพันธุ์อังกฤษ) ที่จะท าให้เกิดการ
ระบาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม 1.7 เท่า มีการลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ผู้ที่ติดเชื้อกระจายไปทั่วทุกสาขาอาชีพในทุกวงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อมีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดจากกลุ่มก้อนสถานบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ นักร้อง นักแสดง พิธีกร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ท าให้กรุงเทพมหานครออกประกาศสั่งปิดสถานที่อย่างต่อเนื่องหลายฉบับ 
 จุดเปลี่ยนดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลเมืองปากพนังกลายเป็นพื้นที่รองรับความเสี่ยงจากผู้
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยบุคลากรที่ส าคัญซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตั้งแต่ขั้นตอนลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ติดตาม สังเกตอาการของ
กลุ่มเสี่ยง รวมถึงแนะน า ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสาธารณสุขต่าง ๆ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (Village Health Volunteers: VHV) หรือ อสม. 
 อสม. ในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนังมีทั้งหมดจ านวน 312 คน ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 5 
ต าบล ครอบคลุม 22 ชุมชน และสมาชิก อสม. เป็นอาสาสมัครจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 
22 ชุมชน ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และมีบทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลางด้านสาธารสุขระหว่าง
เทศบาลเมืองปากพนังกับประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่
เข้มแข็งและมีศักยภาพจากองค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน 
ซ่ึง อสม. ได้มีส่วนร่วมเป็นก าลังหลักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระดับชุมชน และตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ0705.03/ว153 ลงวันที ่ 6 
มีนาคม 2563 ก าหนดโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” ขึ้น เพื่อให้ อสม. ในพื้นที่
เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยการออกดูแล ให้ความรู้
ความเข้าใจ แนะน าประชาชน ในละแวกรับผิดชอบของตนเอง เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคโควิด-
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19 ไม่ให้ตื่นตระหนก รวมถึงการคัดกรองประชาชนในละแวกรับผิดชอบของตนเองให้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน จากการปฏิบัติงานของ อสม. ท าให้ได้รับค าชื่นชมจากรัฐบาลและองค์การอนามัยโลก 
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564 มีผลการด าเนินงานเคาะประตูบ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
จ านวน 4,705 หลังคาเรือน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้สนใจที่จะท าการศึกษาการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบลักษณะ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตามบทบาทของโครงการ “อสม. 
เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19”  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า อสม. มีลักษณะ
การมีส่วนร่วมแบบใด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้เกี ่ยวข้องในหน่วยงานสาธารณสุขในการวางแผน
ด าเนินงานสาธารณสุขที่มุ ่งเน้นให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชน โดยใช้ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพ่ืออธิบายการมีส่วนร่วมในการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองปาก
พนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  2.2 เปรียบเทียบลักษณะการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองปากพนัง ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาการเป็น อสม. และลักษณะพ้ืนที่ชุมชนที่แตกต่างกัน 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 จากโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” อสม. เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลักษณะใด และระยะเวลาการเป็น 
อสม. กับ ลักษณะพื้นที่ชุมชน มีการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกันหรือไม่ 
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4. การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด “ระบบสุขภาพภาคประชาชน” เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ
ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองค์รวม กล่าวคือ การดูแลความสมบูรณ์ทาง
สุขภาพกายและใจของตนเอง สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคมของตน ตลอดจนระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร ระบบยา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถีชุมชน 
และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สมาชิกของชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมมือกันดูแล และ
บริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะพ้ืนฐานที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทรัพยากรที่จ าเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระบบสุขภาพภาคประชาชนจึงประกอบไปด้วย คน 
องค์ความรู้ และทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ 
การจัดการเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กล่าวคือ ปัจจัยด้านคน 
องค์ความรู้ และทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ต้องประสานให้ เกิดความสมดุลกันจึงจะส่งผลให้เกิดการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชน และสามารถ
ป้องกัน รวมทั้งแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561) 
 อย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนั้น ต้องนึกถึงกลุ่มอาสาสมัครที่มี
บทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลางด้านสาธารสุขนั่นก็คือ อสม. ซึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน เป็น
แกนน าหลักชักชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขระดับชุมชน เป็นผู้ให้บริการ
สาธารณสุขแก่ประชาชน ตลอดจนพร้อมที่จะต่อสู้และก้าวน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 แนวคิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ “การมีส่วนร่วม” การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Cohen 
and Uphoff (1980 อ้างถึงใน ธัญญะ กิจนุเคราะห์, 2557) แบ่งลักษณะและรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงของประชาชนไว้ 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งสามารถวัดลักษณะการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” ในเขตเทศบาลเมืองปาก
พนัง ได้อย่างคลอบคลุมทุกองค์ประกอบ และมีผลงานวิจัยที่พบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ในระดับมาก (บุปผา เลิศวาสนา, 2553) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ อสม. ให้
ความส าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมอันดับต้น (มนต์ธิณี อัศวพรรณราย, 2556; จิราพร บาริศรี และคณะ, 
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2564) รวมถึงระยะเวลาปฏิบัติงานของ อสม. และลักษณะพื้นที่ชุมชนส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่แตกต่างกัน (ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร, 2546; พรฤดี จิว
สวัสดิ์, 2553; กิตติศักดิ์ ปลาทอง และ วิภาวี กฤษณะภูมิ, 2556)  
 แนวคิดเหล่านี้เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวโดยสรุป การป้องกันแ ละ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู ่บ้าน (อสม.) เพราะเป็นรูปแบบหนึ ่งของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดจากการใช้ทุนทางสังคมเป็นรากฐานในการให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง อสม. ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในชุมชน โดยผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทน ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นคนมีน ้าใจและ ชอบให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยมีบทบาท
หน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ตลอดจนเป็น
สื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชน ดั้งนั้นจึงก่อให้เกิด  
“ประชาคม” กล่าวคือ เกิดจากส านึกแห่งความเป็นพลเมืองของประชาชนในชุมชนที่มองว่าตน
สามารถร่วมแก้ไขปัญหาหรือร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และ
สังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดโดย
เชื่อมโยงตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระยะเวลาการเป็น อสม. และ
ลักษณะพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ของ อสม. ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งประชากรที ่ใช้ใน
การศึกษา คือ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 312 คน (จุรีย์ สุกกระ, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2564) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณจากสูตร Taro Yamane ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5 ดังสูตร 
(สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2563: 176) ได้กลุ่มตัวอย่าง 177 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ ่งมีค่าความเชื ่อมั ่นสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Coefficient - ) เท่ากับ .95 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งใช้วิธีเก็บแบบการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนั ้นน าข้อมูลที ่ได้มาจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการส าหรับการใช้วิเคราะห์สถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธีทดสอบค่าที 
(Independent Samples t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance : ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างในเชิงสถิติจะท าการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
LSD (Fisher's Least Significant Difference) ที ่ระดับ .05 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอก 3 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อและย่านเอกมัย 

 
6. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.4) อายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 42.9) 
ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 39.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 46.9) มีเงินเดือนต ่า
กว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 51.4) มีระยะเวลาการเป็น อสม. โดยส่วนใหญ่ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 41.2) 
นอกจากนี้ อาศัยอยู่ชุมชนแถบชานเมือง (ร้อยละ 52.5)และอยู่บริเวณปากพนังฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 
58.8) 

6.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.36 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.46 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.43 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.34 และมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.23 

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ระยะเวลาการเป็น อสม. ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-
19” แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า อสม. ในเขต
เทศบาลเมืองปากพนัง ที่มีระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปีขึ้นไป – 12 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะ
ประตูบ้าน ต้าน COVID-19” ทั้ง 4 ด้าน มากกว่าระยะเวลาการเป็น อสม. กลุ่มอ่ืน ๆ 

ลักษณะพื้นที่ชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน  COVID-19” 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งพบว่า อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีส่วน
ร่วมแตกต่างกันเฉพาะบางด้านเท่านั้น กล่าวคือ ลักษณะพื้นที่ชุมชนเมือง มีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่าลักษณะพื้นที่ชุมชนชาน
เมือง 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาล
เมืองปากพนัง ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาการเป็น อสม. และลักษณะพ้ืนที่ชุมชน สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
 
  



กุสุมา ไสยรัตน์ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐาน การมีส่วนร่วม t หรือF Sig. 
เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 

ระยะเวลา
การเป็น  
อสม. 

การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และการตัดสินใจ 

9.03 .000*   

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3.66 .003*   
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 11.638 .000*   

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.55 .003*   

ลักษณะ
พ้ืนที่
ชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และการตัดสินใจ 

6.275 .000*   

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ .443 .658   
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.724 .000*   

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล -1.751 .080   
 

7. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 7.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ “อสม. เคาะ
ประตูบ้าน ต้าน COVID-19” เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ อสม. ในพื้นที่เฝ้าระวัง
ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยการออกดูแล ให้ความรู้ความ
เข้าใจ แนะน าประชาชนในละแวกรับผิดชอบของตนเอง เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้
ตื่นตระหนก รวมถึงการคัดกรองประชาชนในละแวกรับผิดชอบของตนเองให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
จึงได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก อสม. ในระดับมากตามผลการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุป
ผา เลิศวาสนา (2553) พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ อสม. 
ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ละคร บุญแจ้ง (2555) พบว่า การมีส่วนร่วมของ อสม. ในการสร้างสุขภาพ ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอ
ผาขาว จังหวัดเลย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 7.2 เปรียบเทียบลักษณะการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขต
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เทศบาลเมืองปากพนัง ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาการเป็น อสม. และลักษณะพื้นที่ชุมชนที่แตกต่างกัน 

ระยะเวลาการเป็น อสม. ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม อสม.  ในเขตเทศบาลเมือง
ปากพนัง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 9 ปีขึ้นไป – 12 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน
ต้าน COVID-19” ทั ้ง 4 ด้าน มากกว่ากลุ ่มอื ่น ๆ ทั ้งนี ้  ผู ้ว ิจัยเห็นว่า อาจมาจากเหตุผลที ่การ
ด าเนินงานของระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นงานบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นการ
จัดการเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
และเป็นประจ า ส่งผลให้ อสม. มีการปฏิบัติงานที่เคยชินต่องานที่ท า แต่ทั้งนี้ การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเรื ่องใหม่ จึงท าให้ อสม. ทุกคนเกิดการเรียนรู้ใหม่ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” ส่งผลให้ อสม. ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 9 ปีขึ้นไป – 12 ปี มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพราะมีทักษะความช านาญในงานที่
ปฏิบัติเดิมอยู่บ้างแล้ว กอปรกับเข้าใจในงานใหม่ได้รวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงและสนิทสนม ตลอดจน
ได้รับการยอมรับและเชื่อใจจากประชาชน ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตของชุมชนถือ
เป็นสิ่งส าคัญในการประสานให้เกิดความสมดุลกันจึงจะส่งผลให้เกิดการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชน จึงท าให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ อสม. มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร (2546) พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อส
ม. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ พรฤดี จิวสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาแรงจูงใจและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข: กรณีศึกษา เทศบาลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า อสม. ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน จะมีการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ลักษณะพื้นที่ชุมชน ผลการศึกษา พบว่า อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเมือง มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามบทบาทของโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” แตกต่างกันเฉพาะ
บางด้านเท่านั้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ซึ่งมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชานเมือง ดังนั้นจึงหมายถึง อสม. มีส่วนร่วม
แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะชุมชนชานเมืองเป็นพ้ืนที่ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองส่วนใหญ่จะเข้าไปท างานในเมืองเป็นหลัก หรือประกอบอาชีพ
ประมงและเกษตรกรรมในที่ดินของตนเอง จึงท าให้เกิดความห่างเหินกัน และเนื่องจากเกิดการ
ขยายตัวของสาธารณูปโภคท าให้ชุมชนชานเมืองต้องพึ่งพิงเมืองมากขึ้น จึงท าให้ขาดการคิด
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แก้ปัญหาและตัดสินใจในการจัดการชุมชนของตนเองลดลง ในทางกลับกันประชาชนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนเมืองมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ท าให้เกิดการกล้าที่จะตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
จึงท าให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการรักษาประโยชน์ ของชุมชนโดยรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติศักดิ์ ปลาทอง และวิภาวี กฤษณะภูมิ (2556) ได้ศึกษาการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554: เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าบลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ดในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสมยศ เลิศล ายอง (2553) พบว่า พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการศึกษาพบว่า อสม. มีส่วนร่วมประเมินและชี้แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการ “อส

ม. เคาะประตูบ้าน ต้าน COVID-19” อยู่ในอันดับสุดท้าย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
สาธารณสุข อ าเภอปากพนัง ควรให้ความส าคัญในการวางแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ 
อสม. ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรลุเป้าหมาย 

2. จากการศึกษาพบว่า อสม. ได้น าข้อสรุปที่เป็นผลส าเร็จของโครงการ “อสม. เคาะ
ประตูบ้าน ต้ าน  COVID-19” ไปน า เสนอให้มี การพัฒนาอยู ่ ในระดับปานกลาง ผู ้ ว ิ จ ั ย
เสนอแนะว่า ผู้ เกี่ยวข้องในหน่วยงานสาธารณสุข อ าเภอปากพนัง ควรน าผลส าเร็จของโครงการฯ 
ไปสู่การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน  
 7.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ ข้อมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
หรือความต้องการของตนเองและของชุมชนต่อโครงการ “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน  COVID-
19” มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับสุดท้าย ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า เนื่องจาก อสม. ในเขต
เทศบาลเมืองปากพนังส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหน้าที่ของประธานและรองประธาน อสม. ในการน าเสนอ 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรท าความเข้าใจกับสมาชิก อสม. ว่าทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็น
ในการด าเนินโครงการได้ เพ่ือน าข้อเสนอเหล่านั้นไปปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ข้อเข้ารับการอบรม ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีค่าเฉลี่ย อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เข้าร่วม คิดเป็น 3.31 ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะว่า การอบรม อสม. ไม่ว่าจะเป็นการอบรม อสม. ใหม่ หรือการอบรมต่อเนื่องให้กับ อสม. 
เก่า ควรท าโดยเน้นให้ อสม. มีคุณภาพมากท่ีสุด ท าอย่างต่อเนื่องจะท าให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน 



การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
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 3. สามารถน าผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปาก
พนัง เพื ่อให้ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปากพนังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 7.5 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองปากพนังในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ หรือวิกฤติสุขภาพ 
(Health Crisis) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ภาคประชาชนอย่างยั่งยืน 
 2. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ในแต่ละชุมชน 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธต์่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง: กรณีศึกษา ร้านสะดวกซกั  

Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

แก้วสรร ดั่นสถิตย์* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักฯ (2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคต่อร้านสะดวกซักฯ และ (3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมยอดขายและจ านวนสมาชิกของร้านสะดวกซักฯ  
 ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร คือผู้ที ่เคยใช้บริการร้านสะดวกซักฯ Mr. Hi 
Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 ผ่าน Smart Plus Application เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA การวิเคราะห์ทดสอบที (T-Test) และ การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักฯ ในทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยประเภทสถานที่อยู่อาศัย
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักในด้านสถานที่แตกต่างกัน (2) ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซักด้านบริการที่เลือกใช้ มีความพึงพอใจในการใช้บริการรา้น
สะดวกซัก แตกต่างกันในด้านความพึงพอใจด้านบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย  
 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: kaewsan.dunsathit@gmail.com 
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ด้านพนักงานด้านสภาพแวดล้อมของร้าน และด้านด้านกระบวนการใช้งาน  เนื่องจากทางร้านมีการ
จัดการส่งเสริมการขายทางในด้านราคา รวมถึงการแจ้งผ่านทาง Line Admin  (3) ทุกปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ : ร้ำนสะดวกซัก 24 ชั่วโมง, พฤติกรรมกำรบริโภค, ส่วนประสมกำรตลำด (7P’s),  
ควำมพึงพอใจ 
 



แก้วสรร ดั่นสถิตย ์
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1. บทน า 
แนวโน้มของธุรกิจหยอดเหรียญในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นเรื ่อย ๆ  เนื่องจาก

สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่พักอาศัยในเขตชุมชน ที่พักมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจ ากัด เวลา
ในการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบและเป็นสิ่งส าคัญของผู้คนมากข้ึน  การให้บริการร้านซักผ้าหยอด
เหรียญ หรือ ร้านสะดวกซักที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  จึงสามารถตอบสนองความต้องการของคน
เมืองที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาของธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนั้น  จากเดิมที่ใช้เครื่องซักผ้าที่ใช้ในครัวเรือน
ติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญเพื่อให้บริการ  แต่ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้านั้นไม่ได้ถูกพัฒนามา
ส าหรับใช้งานเชิงพาณิชย์จึงท าให้ระยะเวลาในการซักนาน 50-90 นาที  จากนั้นเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วจึงได้น าเข้าเครื่องซักผ้าเชิงอุตสาหกรรมที่ประสิทธิภาพในการท างานที่สูงกว่า ขนาดของถังซัก
ที่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถซักผ้าในปริมาณที่มากกว่า ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นเพื่อให้ประหยัดเวลา  
ประกอบกับบรรยากาศร้านที่ตกแต่ให้สวยงาม สะอาด สว่าง และทันสมัย  ก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้
เป็นอย่างดี  จึงส่งผลให้ธุรกิจร้านสะดวกซักเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 ธุรกิจร้านสะดวกซักมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด  มีการเปิดสาขาใหม่
ประมาณ 1,100 สาขา  จากการคาดการณ์ของ www.smartsme.com คาดว่าในปี 2564 ภาพรวม
ของตลาดจะมีประมาณ 2,000 สาขา  ทั้งที่เป็นในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีให้เลือกหลากหลายตราสินค้า 
และร้านอิสระที่บริหารกิจการด้วยตนเองไม่อาศัยระบบแฟรนไชส์   การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
จ านวนร้านสะดวกซัก ท าให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงท าเลที่ตั้งในตลาดกรุงเทพมหานครมากขึ้น  จึง
ได้เริ่มขยายไปยังตลาดต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น เป็นต้น   
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน ให้ธุรกิจประเภทซักผ้าโดยเครื ่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
(Washing and dry-cleaning of textile and fur products by self-service coin-operated 
machines) อยู่ในหมวด 96202   ในปัจจุบันมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในหมวดนี้ 474 ราย 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนรวม 1,460 ล้านบาท  รายได้ที่แสดงตามงบการเงินของนิติบุคคล ปีงบการเงิน 
2559รวม 1,399 ล้านบาท 
 ในปี 2564 มีนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 27 สิงหาคม 
2564 รวม 88 ราย  เป็นทุนจดทะเบียนรวม 104 ล้านบาท  ซึ่งทั้งหมด 88 รายนั้นจัดเป็นกลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีรายได้รวมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี   จากจ านวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่  
สภาวะการแข่งขันในตลาดมีการแข่งขันที ่สูงขึ ้น  เนื ่องจากมีผู ้สนใจในการลงทุนในตลาดนี้อยู่
ตลอดเวลา  ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจตลาด  ศึกษาพฤติกรรมในการบริโภค และ
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน  เพื่อน ามาประเมินความเสี่ยง
ในการลงทุนและปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ 
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2. วัตถุประสงค์  
(1.) เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการร้านสะดวกซัก  
(2.) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคต่อร้านสะดวกซัก 
(3.) เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย

และจ านวนสมาชิกของร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 
 

3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการวิจัย ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) 
เช่น งานวิจัยต่างๆ วารสาร รวมถึงข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี ้ และได้ก าหนดหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง 
 ร้านสะดวกซัก หมายถึง ร้านซักและอบผ้าแบบหยอดเหรียญส าหรับบริการตนเอง โดยทาง

ร้าน จะมีเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมหยอดเหรียญ และ เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมหยอดเหรียญ เตรียม
ไว้ให้ เพื่อให้คนที่เข้ามาใช้ซักผ้าและอบผ้าในคราวเดียวกันและอาจมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ส าหรับ ผู้มาใช้บริการ 

3.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
3.2.1  ความหมายส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ผสานองค์ประกอบ
ทางการตลาดที่น ามาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการส าเร็จตามวัตถุประสงค์และท าให้เป้าหมายได้รับความ
พึงพอใจ  ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หรือที่เรียก
กันว่า 4P’s (Kotler, Philip. 2003) 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  โดยที่ราคาอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับและ
ยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจ าหน่ายที่เหมาะสมแก่การเข้าถึงของผู้บริโภค และ
จูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (เสรี วงษ์มณฑา. 2542) 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนั ้น  ในความคิดเห็นของผู ้วิจัย ส่วนประสม
การตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดทางการตลาดที่ควบคุมได้ สามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ที่
ผสมผสานกันเพื่อน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกินกว่าที่คาดหวัง  จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ 
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3.2.2  องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
แนวคิดของ Philip Kotler เกี ่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Marketing Mix 7P’s) เป็นเครื่องมือในการจ าหน่ายบริการ ที่จะต้องพิจารณาส่วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. 2552)  มีดังนี้ 

(1.) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค 
เพื่อสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย จะประกอบด้วยรูปแบบ 
คุณสมบัติ ความคงทน ความน่าเชื่อถือ รูปลักษณ์ และการออกแบบ  อาจจะมีตัวตน (Tangible) 
หรือไม่มีตัวตน (Intangible)  โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) อรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้บริโภค จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้    ปัจจุบันการแข่งขัน
มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณค่ามากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวัง  รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพ (Potential Product) เพ่ือความสามารถในการแข่งขันในอนาคต   

(2.) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน หรือ สิ่งที่บุคคลจ่าย
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยการเปรียบเทียระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน์ั้น  
ซึ่งธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมงจะให้กลยุทธ์การตั้งราคาในลักษณะการก าหนดราคาการแข่งขัน 
(Competition-Based Pricing) คือ การก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด หรือ ตามผู้น าตลาด 

(3.) ช่องการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ประกอบด้วย 
สถาบัน และกิจกรรมที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปยังตลาด ประกอบด้วย ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และ การกระจายสินค้า 

(4.) การส ่งเสร ิมการตลาด  (Promotion) หมายถึง ก ิจกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผู้บริโภคเข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่เสนอขาย  
โดยเลือกใช้เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 

(5.) พนักงาน (People) การได้มาซึ่งพนักงานจะต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ถึงแม้ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง จะ
รูปแบบธุรกิจบริการตนเอง ในลักษณะ Unman Service  แต่หากเกิดการติดขัดระหว่างการใช้บริการ
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Line @Mr. Hi ที่จะมีพนักงานให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขปความขัดข้องของการท างานของเครื่องซัก-เครื่องอบ ที่ท างานด้วยระบบ IoT ดังนั้นพนักงานใน
ส่วนนี้จะต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง จึงจ าเป็นต้องมีใจรักในการบริการ  มีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
เต็มใจ 

(6.) กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับระเบียบวิธีและการ
ปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะใช้บุคคล อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการบริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐานการให้บริการแบบเดียวกัน และ 
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เกิดความประทับใจ  ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมงจะมีรูปแบบการให้บริการลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการที่มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การจองเครื่องซัก-อบ การช าระค่าบริการซัก-อบ ขั้นตอนการ
ให้บริการและการแก้ปัญหาของ Line Admin ในกรณีที่ลูกค้าติดขัดในการใช้บริการ 

(7.) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้
ให้อธิบายถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพว่า เป็นการน าเสนอโดยการสร้างคุณภาพด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการ สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า  ในธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั ่วโมง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แผ่นป้ายแนะน าวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า เครื่องอบ ที่นั่งพักส าหรับ
รอการบริการ ความสะอาด แสงสว่าง และบรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น 

3.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการได้รับบริการ 
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั ้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need) 

(Maslow A., 1954) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่องความต้องการตามล าดับขั้น (Pyramid of 
Requirements) ที่มีแนวคิดท่ีเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นที่ต ่ากว่าจนถึง
ระดับหนึ่งแล้ว จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป โดยแบ่งล าดับขั้น ดังนี้ 

รูปที่ 1 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ และทฤษฎี ERG Model ของ Clay P. Alderfer 

เมื่อน าทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์  มาประยุกต์ใช้กับการตลาดจะท าให้
เข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้า  เพื่อทราบ
ความต้องการของลูกค้าว่าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรก่อน และลูกค้ามาอย่างน้อยน่าจะได้รับการเติมเต็มใน
ความต้องการขั้นไหนบ้าง เพื่อหาวิธีด าเนินการทางการตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 

Self-
Actualizat
ion Needs 

Esteem 
Needs 

Love and Belonging 
Needs 

Safety Needs 

Physiological Needs
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ต่อมาในปี 1969 Clay P. Alderfer จากมหาวิทยาลัย Yale ได้ต่อยอดทฤษฎีความต้องการ
ตามล าดับขั้นของมาสโลว์ เป็นทฤษฎี ERG Model ที่เชื ่อว่าในกรณีปกติความต้องการจะเกิดขึ้น
ตามล าดับ (ลูกศรสีฟ้า) เหลือกับทฤษฎีของมาสโลว์ แต่มีบางกรณีอาจเกิดความต้องการไม่เป็นไป
ตามล าดับขั้น และปรับล าดับขั้นเหลือเพียง 3 ขั้น ดังนี้ 

(1.)  Existence Needs คือ ความต้องการที่เกี ่ยวข้องกับการเอาตัวรอด ด ารงชีวิต 
และความปลอดภัยในการใช้ชีวิต เทียบได้กับ 2 ขั้นแรกของมาสโลว์ 

(2.)  Relatedness Needs คือ ความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน เช่น ความรัก 
เพ่ือนร่วมงาน การมีสังคม ได้รับการยอมรับ ยกย่อง เคารพนับถือจากคนรอบตัว เทียบได้กับข้ันที่ 3-4 
ของมาสโลว์ 

(3.)  Growth Needs คือ ความต้องการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความ
เคารพนับถือ ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุดของทฤษฎี ERG ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน 

3.3    แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
“พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของ
บุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า” (Kotler, Philip, (1990), Marketing Management อ้าง
ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2541) 

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) คือ แนวคิดที่ใช้ในการ
ท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
มีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า  ที่ผู ้ผลิตและผู้ขายไม่
สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ  แม้จะมีการ
ตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรอืการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Purchase Decision) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.   รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ปรับปรุงจาก Kotler P. and Keller K.(2016) 
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3.4 กรอบความคิดทางการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถประมวลได้ว่า การตัดสินใจและความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านสะดวกซักฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  

ภำพท่ี 4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะ
ที่พักอาศัย  (2) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถี่ ช่วงเวลา และประเภทในการใช้บริการ (3) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  พนักงาน (People)  กระบวนการ (Proceed)  สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence)  โดยความสัมพันธ์ของแนวคิดสามารถเขียนได้ดังภาพที่ 4 

3.5  สมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ

พึงพอใจในการใช ้บร ิการร ้านสะดวกซ ัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจ ักร 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  

X
3
 ดา้นผลิตภณัฑ ์

X
1
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(1) เพศ  
(2) อาย ุ 
(3) สถานภาพสมรส  
(4) จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
(5) อาชีพ  
(6) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
(7) ลกัษณะท่ีพกัอาศยั

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

X
4
 ดา้นราคา 

X
5
 ดา้นช่องทางในการ

X
6
 ดา้นการส่งเสริมการขาย 

X
7
 ดา้นการส่ิงแวดลอ้มทาง

X
8
 ดา้นกระบวนการในการ

X
9
 ดา้นบุคลากร 

Y1  ความพงึพอใจใน
การใช้บริการ  

X
2
 พฤติกรรมในการใช้

บริการร้านสะดวกซัก 
(1) ความถี่ในการใชบ้ริการ 
(2) ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
(3) บริการท่ีเลือกใช ้
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สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซักที ่แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชา
นิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักด้านต่างๆ  

 

4. ระเบียบวิธีการท าวิจัย 
4.1. แนวทางการวิจัย 

(1.) การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง : 
กรณีศึกษา ร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” 
เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ออนไลน์ ผ่าน Google Form จ านวน 122 ชุด โดยใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 รวม 23 วัน 

4.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง Mr. Hi 

Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 ซึ่งได้จากข้อมูลการใช้บริการผ่าน Smart Plus Application จึง
ท าให้ทราบจ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการที่แน่นอน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เป็นจ านว 174 ราย 

การก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจะอ้างวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ภายใต้สมมติฐานที่ก าหนดว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  และมีค่าความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation) ที่สามารถยอมรับได้
ไม่เกินร้อยละ 5 

4.3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและสถิติ 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเบื้องต้นโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ ANOVA และใช้ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างในด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรม  และวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
การตลาด (7P’s)  กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักฯ  
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5. ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
5.1. ผลการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 122 ชุด ในช่วงระยะเวลา 23 วัน 
(11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564) พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 33.6 เพศหญิง ร้อยละ 66.4 โดยส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 36.1  
ระดับการศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.7  กลุ ่มตัวอย่างส่วนมากจะประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 41.8  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.7  ส่วนใหญ่มีลักษณะสถานที่พัก
อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 47.5จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  ซึ่งรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 60,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของกลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เคยใช้บริการร้าน
สะดวกซักในรูปแบบใกล้เคียงก่อนหน้านี้คิดเป็นร้อยละ 73.8  สาเหตุในการใช้บริการ คือสะดวก
รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 21.8  ซักผ้าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.8   นิยมใช้บริการในวัน
เสาร์ คิดเป็นร้อยละ 43.5  ในช่วงเวลา 09:01-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.6 และนิยมใช้บริการซัก
น ้าเย็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.3 

ลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
สถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ย ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน
สะดวกซัก ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ด้านประเภทสถานที่อยู่อาศัย มีความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านสะดวกซักในความพึงพอใจด้านสถานที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วน
ด้านที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางท่ี 1  ระดับความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านต่างๆ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) x̄ S.D. ความพึงพอใจ 

ด้านบริการ ความสะอาดในการซักผ้า 3.24 0.69 มาก 
ความสะดวกในการช าระเงิน 3.19 0.65 มาก 
ความสะดวกในการแจ้งเตือนสถานะ
ท างานของเครื่อง 

3.12 0.70 มาก 

รวม 3.18 0.68 มาก 
ด้านราคา ราคาซักต่อครั้ง 2.96 0.71 มาก 

ราคาอบต่อครั้ง 2.99 0.78 มาก 
ความเหมาะสมของราคากับการบริการ 3.07 0.68 มาก 

 รวม 3.01 0.72 มาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) x̄ S.D. ความพึงพอใจ 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่
ร้าน 

3.19 0.73 มาก 

ท าเลที่ตั้งของร้าน 3.15 0.71 มาก 
สถานท่ีจอดรถ 3.01 0.82 มาก 

 รวม 3.11 0.76 มาก 

ด้านรายการ
ส่งเสริมการขาย 

E-Coupon 2.84 0.81 มาก 
ซักน ้าเย็นวันพุธราคา 20 บาท 2.98 0.77 มาก 
แจกฟรีน ้ายาซักผ้า น ้าปรับผ้านุ่ม เมื่อมา
ซักในวันศุกร์ 

2.98 0.79 มาก 

 รวม 2.93 0.79 มาก 
ด้านการบริการ
ของ Line Admin 

ให้ค าแนะน าการใช้งานด้วยความรวดเร็ว 3.04 0.73 มาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ 3.11 0.71 มาก 
สามารถแก้ปัญหาการใช้งานของเครื่องได ้ 3.09 0.73 มาก 

 รวม 3.08 0.72 มาก 
ด้าน
สภาพแวดล้อม
ของร้าน 

ความสะอาดของพื้นที ่ 3.29 0.66 มาก 
จัดร้านเป็นระเบียบ สวยงาม 3.24 0.67 มาก 
ที่น่ังระหว่างรอบริการ 3.20 0.64 มาก 

 รวม 3.24 0.66 มาก 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

การท างานของ Application ถูกต้องต้อง
แม่นย า 

3.10 0.64 มาก 

ความง่ายในการใช้งาน Application 2.84 0.77 มาก 
ความสะดวกในการเติมเงินเข้า 
Application 

3.11 0.71 มาก 

 รวม 3.02 0.72 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านบริการมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อความสะอาด
ในการซักผ้ามีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.24  

ด้านราคามีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อความเหมาะสมของราคากับการ
บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.07 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการที่ร้านมีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.19 

ด้านรายการส่งเสริมการขายมีความพึงพอใจในอยู่ ในระดับมาก โดยหัวข้อซักน ้าเย็นวันพุธ
ราคา 20 บาท และแจกฟรีน ้ายาซักผ้า น ้าปรับผ้านุ่ม เมื่อมาซักในวันศุกร์ มีความพึงพอใจสูงที่สุด 
เท่ากับ 2.98 
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ด้านการบริการของ Line Admin มีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อให้บริการ
ด้วยความสุภาพ มีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.11 

ด้านสภาพแวดล้อมของร้านมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อความสะอาดของ
พ้ืนที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.29 

ด้านกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อความสะดวกในการ
เติมเงินเข้า Application มีความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากับ 3.11 

5.2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อระดับ

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  

พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก ในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้านเพศ แตกต่างกันมีระดับความพึง
พอใจด้านพนักงาน  และปัจจัยประเภทสถานที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านสะดวกซักในด้านสถานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซักที่แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชา
นิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซักด้านบริการที่เลือกใช้  มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก แตกต่างกันในด้านความพึงพอใจด้านบริการ ความพึงพอใจ
ด้านราคา ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการขาย ความพึงพอใจด้านพนักงาน Line Admin ความพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมของร้าน และด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการใช้งาน Application 
เนื่องจากทางร้านมีการจัดการส่งเสริมการขายทางในด้านราคา รวมถึงการแจ้งผ่านทาง Line Admin  

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักด้านต่างๆ  

พบว่า ทุกปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ ในระดับมาก 

5.3. ข้อเสนอแนะ 
5.3.1. ความคิดเห็นที่เก่ียวแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซัก 
การพัฒนาการของธุรกิจซักผ้านั้น  เริ่มต้นจากการรับซักผ้าด้วยมือ ซักผ้าด้วยเครื่อง 

ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จนถึงปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ IoT ที่
สั่งงานและช าระเงินผ่าน Application ในมือถือ  เทคโนโลยีการผลิตเครื่องซักผ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นใน
หลายๆ ด้าน ได้แก่ ขนาดของถังซักผ้าและอบผ้า ระยะเวลาในการท างานของเครื่อง การประหยัดน ้า



แก้วสรร ดั่นสถิตย ์
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และไฟฟ้า  ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของเอเวอร์เร็ต เอ็ม. โรเจอร์  
(Everett M. Roger) เทคโนโลยีของการซักผ้าก็เช่นกัน ที่จะต้องผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค ไป-มาจนเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและผู้บริโภค
เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน 

ธุรกิจร้านสะดวกซักฯ มีการเติบโตและขยายสาขามากขึ ้น ท าให้ผู ้บริโภคมีข้อ
เปรียบเทียบในการเลือกใช้บริการมากขึ้น  ซึ่งผู้บประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่จะมองว่าธุรกิจร้าน
สะดวกซักฯ เป็นตลาดในท้องทะเลสีน ้าเงิน (Blue Ocean) ที่มีความต้องการของลูกค้า แต่มีคนท า
ตลาดน้อย และยังมีโอกาสการเติบโตอย่างน้อยอีก 3-4 ปี  มีอัตราการเติบโตด้านรายได้โดยประมาณ
อยู่ที่ 50 % ต่อปี จากสถิติมูลค่าการตลาดในปี 2562 ที่อยู่ราว 300-400 ล้านบาทแนวโน้มของธุรกิจ
นี้  จะมีเพ่ิมข้ึนอีก 2,000 สาขาในปี 2564  โดยร้านสะดวกซักฯ ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องซักผ้า
เชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการซักผ้าให้สะดวก ประหยัดเวลา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
ร้าน  และะมีรูปแบบการตกแต่งและการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นการบริหารในรูปแบบ
ของแฟรนไชส์  ซึ่งจะต้องแลกมาด้วยการลงทุนที่สูงขึ้น  

5.3.2. ข้อเสนอส าหรับร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง Mr.Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 
(1.) สถานการณ์ปัจจุบ ัน  จ ึงมีการแข่งขันในธุรกิจร้านสะดวกซักฯ ที ่ส ูงขึ้น  

ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านบริการ มาตรฐานของร้าน และการส่งเสริมการตลาด
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ร้านอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัย
ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาและโปรโมชั่นเป็นส่วนที่ส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  นอกจากนั้น
แล้วควรเพิ่มช่องการสื่อสารกับผู้บริโภคในแต่ละสาขา  และสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง  เช่น 
Facebook เพื่อรับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ โปรโมชั่นประจ าเดือน  
ก าหนดการล้างเครื่องที่อาจจ าเป็นจะต้องงดบริการชั่วคราว 

(2.) จากผลการวิจัย ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 66.4  ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการในเรื่องความปลอดภัยของร้านสะดวกซัก  และเป็นการป้องกันเหตุให้เกิดอาชญกรรมในยาม
วิกาลได้  เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

(3.) ถึงแม้ว่ารูปแบบธุรกิจร้านสะดวกซักที่บริการตนเองในลักษณะ Unman Shop  
แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการได้รับบริการในรูปแบบเดิมที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้
ให้บริการ  ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบสอบถามในข้อความเพิ่มความต้องการในด้านอื่นๆ  เช่น 
เรื่องการบริการรับ-ส่งผ้าซักถึงหน้าห้อง  คิดเป็นร้อยละ 47.2 ที่ต้องการบริการรับฝากซักผ้า คิดเป็น
ร้อยละ 35.8  ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดให้มีพนักงานให้บริการประจ าสาขา  เพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกให้ผู้มาใช้บริการ และแนะน าวิธีการใช้งานให้แก่ผู้บริการรายใหม่ 
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5.3.3. ข้อเสนอแนะส าหรับการส่งเสริมของภาครัฐ 
(1.) เนื่องจากร้านสะดวกซักส่วนใหญ่จะใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ 

และเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก มีถังซักที่ขนาดใหญ่ และใช้เวลาที่รวดเร็วกว่า 
เครื่องซักและอบผ้าที่ใช้ในครัวเรือน   การลงทุนต่อร้านจึงสูงมาก และมีระยะเวลาในการคืนทุนที่เกิน
กว่า 36 เดือน  เพื่อการสนับสนุนของผู้ประกอบการรายย่อย  ภาครัฐควรสนับสนุนและจัดหาแหล่ง
เงินกู้ส าหรับ SME ส าหรับผู้เริ่มกิจการใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจประเภทนี้   

(2.) การผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการร้ านสะดวกซัก
และความสัมพันธ์ของระหว่างส่วนประสมการตลาดและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ถึงแม้ว่า
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็ก  แต่ก็สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ท ามาก่อนหน้านี้  แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ ยนแปลงไป  แต่พฤติกรรม
การในใช้บริการของผู้บริโภคยังคงใกล้เคียงกับพฤติกรรมเดิมอยู่  ดังนั้นภาครัฐ  ควรน าผลการศึกษา
ดังกล่าวในการด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการราย
ย่อย หรือผู้ว่างงานจาก COVID ที่มีเงินเก็บก้อนสุดท้ายและสนใจลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซัก  

(3.) ภาครัฐควรหาแนวทางป้องกันการผูกขาดและการครอบง าตลาดของกลุ่มทุน
ใหญ่  เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์หลายรายเริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดเอง  ด้วยทุนทรัพย์ที่
สูงกว่า  จึงท าให้สามารถขยายสาขาและเลือกตั้งร้านสะดวกซักในท าเลที่ดี  ซึ่งเป็นช่องในการแสวงหา
ก าไรทางลัดของธุรกิจที่มีอ านาจผูกขาด สามารถสร้างก าไร ขึ้นราคาบริการได้   โดยไม่ต้องเพ่ิม
ทรัพยากรเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง และสามารถเอาเปรียบเพ่ือเพ่ิมส่วน
ครองตลาด  เมื่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่สามารถครอบครองตลาดได้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ช่องว่าง
ระหว่างคนจนและคนรวยมากขึ้น ความเลื่อมล ้าด้านรายได้มากขึ้น  และจะน าไปสู่ปัญหาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศตามมา เมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ของประชากรจ านวนมาก  ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน 

5.3.4. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท าวิจัยครั้งต่อไป 
(1.) การวิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างเฉพาะร้านสะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus 

สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เท่านั้น หากผู้วิจัยมีโอกาสและงบประมาณในการ
วิจัยครั้งต่อไป จะท าการสุ่มตัวอย่างให้มีขอบเขตกว้างขึ้น โดยจะเก็บข้อมูลของสาขาอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลที่ใกล้เคียงความจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

(2.) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Forms ในครั ้งต่อไปผู้วิจัย อาจเพิ ่มการเก็บข้อมูล เชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ ่ม เพื ่อให้ผลของ
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 



แก้วสรร ดั่นสถิตย ์
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(3.) ควรเลือกท าการวิจัยในพื้นที่อื่นที่แตกต่างกัน ที่ตั้งอยู่ในเขต ที่พักอาศัย เช่น 
หอพัก บ้านเอื้ออาทร แหล่งท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น อาจท าให้ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านสะดวกซักให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น 



การศึกษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 ชัว่โมง: กรณีศึกษา ร้าน
สะดวกซัก Mr. Hi Smart Plus สาขาประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื ่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ ทั้งสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสัมภาษณ์แบบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับนโยบาย ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลศิลาลอย รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย ระดับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
บุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนบริษัทสุภาพชน(2011) 
จ ากัด ร้านอาหารขนาดใหญ่ และตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรเกษมวัฒนาปั้มน ้ามัน (ภาคเอกชน) 
เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จึงมีขยะมูลฝอย หลายชนิดมีปริมาณขยะจ านวนมากและผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอยในพื้นที่คือประชาชนในพื้นที่ ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังหมด 25 ราย 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่ได้คัดแยกหรือลดการเกิดขยะขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่าง 
ถูกต้องและถูกวิธี เพียงคัดแยกถุงพลาสติกที่สามารถใช้ต่อได้ใส่รวมกันไว้ในถุงใบใหญ่กว่าคัดกระป๋อง 
ขวดแก้วขวดพลาสติกไว้รวมกันเพื่อขายต่อ แต่มิได้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเปียก ขยะมูลฝอย 
อันตราย ขยะมูลฝอยแห้งก่อนจะน าไปทิ้งรวมกันในถังซึ่งเป็นภาชนะเหลือใช้ในบ้านท ามาเป็นถังขยะ 
เมื่อเต็มก็จะน าไปทิ้งในสวนหลังบ้านหรือเผาทิ้งกลางแจ้ง หรือน าไปทิ้งรวมกันทั้งหมดโดยไม่มีการคัด 
แยกขยะอย่างถูกวิธีที่ถังขยะขององการบริหารส่วนต าบลที่เอาไปตั้งไว้เพ่ือรอให้รถขยะมาเก็บ ส าหรับ 
ปัญหาในการจัดการขยะพบว่าหลายหมู่บ้านยังไม่ได้ด าเนินการในเรื่องการจัดการขยะตามนโยบาย  
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* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : khanara.pan@stu.nida.ac.th 

  



การน านโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัต ิ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ ์

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

228 

ของประเทศ เนื่องจากผู้น าชุมชนมิได้กระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ประชาชนในพื้นที่
ไม่ ให้ความร่วมมือ ประชาชนในชุมชนขาดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและขาดจิตส านึกต่อสังคม
ใน การช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยเนื่องจากประชาชนไม่เปิดใจต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
ขยะ มูลฝอยในชุมชนอีกทั้งยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย ส าหรับเงื่อนไขที่ท าให้การ
บริหาร จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยไม่ประสบผลส าเร็จนั้นเนื่องจาก
ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะอาดของพื้นที่หากมาการจัดตั้งศูนย์ 
ก าจัดขยะมูลฝอยจึงไม่ได้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบ, กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
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Implementation of Solid Waste Management Policy:  
Case Study of Silaloy District Administration Sam Roi Yot   

District Prachuap Khiri Khan Province 

 
 
 
 
 
 

Khanara Pantaisong* 
 

ABSTRACT 

This research aims to study solid waste management issues that occur in the 
SilaloyDistrict Administrative Community. Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan 
ProvinceThe tools used to collect information are interviews, both in-depth interviews 
and group interviews. Deputy Prime Minister of Silaloy Subdistrict Administration Local 
worker level: Community Development Officer Personnel working in Silaloy Subdistrict 
Administration Village Leaders, Representatives of Polite Company(2011) Limited large 
restaurants and agents Petchkasem Wattana Gas Station (Private Sector) Limited 
Partnership Because it is a large operator, there is a lot of solid waste, many of which 
have a large amount of waste, and those affected by solid waste in the area are local 
residents. Silaloy Sub-district, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, 
including 25 key informants 

The results showed that people did not properly and properly sort out or 
reduce the occurrence of solid waste in households. Simply sort the plastic bags that 
can be used together in a larger bag, cull the glass bottle cans, plastic bottles together 
for resale, but do not sort wet solid waste, hazardous solid waste, dry solid waste 
before they are put together in a bucket, which is a home waste container made into 
a trash can. When full, it will be dumped in the backyard or burned outdoors or 
disposed of all together without properly sorting the waste in the way that the bins of 
the district administration are set up to wait for the garbage truck to collect. As for the  
_______________________ 
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problem of waste management, many villages have not yet taken action on 
waste management in accordance with national policies. Because community leaders 
do not spread policies to fight the practice seriously, they are not allowed to do so. 
The people of the area are not cooperating. The people in the community lack 
awareness of the problem and lack conscience to society to help reduce the amount 
of solid waste because the public is not open to the awareness of the solid waste 
situation in the community and also cannot see the problems caused by solid waste. 
 
Keywords: Pattern, Solid Waste Management             
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1. บทน า 
  1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ 
นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี
ตาม อัตราการเพิ ่มขึ ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมในการ อุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นใน อัตราที่ต ่าแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัด ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีขยะเป็นปัญหาส าคัญ ระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยที่ต้องประสบปัญหา เนื ่องจากการเพิ ่มขึ ้นของประชากร การ ขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมีการประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวย ประโยชน์ต่อมนุษย์
มากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีจ านวนขยะเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีทั้งขยะจาก ภายนอก
อุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้มี 
ปริมาณมากข้ึน ในทศวรรษที่ผ่านมาที่เรียกว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” นั้น ปรากฏว่าได้เกิดปัญหา
ขยะ รุนแรงขึ้น และปัญหาจากของเหลือทิ้ง เป็นต้นเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผล
ต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติขยะ ที่ยังไม่
สามารถก าจัดได้หมด และ มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2558) ในขณะที่ กระบวนการก าจัดขยะตกค้างยังไม่ได้รับการแก้ไข และการบริหาร
จัดการยังไม่ถูกหลักวิชาการเท่าที่ควรส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตามมา การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ที่ไม่ ถูกต้องยังก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ขยะมูลฝอย 
นอกจากนี้ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับ ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตรายจึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด 
ปริมาณขยะมูลฝอย จึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
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ตารางที่ 1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2562 

 
ตารางที่ 1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ2558 - ปีงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 1.3 ปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่า
จะมี ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นกว่า 15,065 ตันต่อวัน ปี 2563 มีขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้น กว่า 15,519 ตันต่อวัน ปี 2564 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นกว่า 15,987 ตันต่อวัน ขยะมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึนต่อปีโดย เฉลี่ย 500 ตัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษ) 
แต่ประเทศไทยสามารถน า ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉลี่ยแล้วเพียง ร้อยละ 22 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น อีกทั้งที่สัดส่วน ของขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอัตราร้อยละ 
80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยขยะ มูลฝอยที่สามารถน ามาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ร้อย
ละ 30-35 และเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาท าเป็น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน ้าชีวภาพร้อยละ 40-50 
สาเหตุที่ท าให้การด าเนินการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยไม่ มีประสิทธิภาพเนื่องจากปัญหา
การคัดแยกขยะยังไม่เป็นระบบ ประชาชน สถานประกอบ สถานที่ต่างๆยัง ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมขาดกฎระเบียบที่รองรับ การ
ด าเนินงานตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บกัก การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ การมัดจ า การขนส่ง (กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, 2552) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการด าเนินการลด
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคประชาชน ภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และภาคอกชนได้แก่ สถาน ประกอบการ และ
องค์กรเอกชน ในการด าเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด น าขยะที่สามารถน าไปแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) เช่น 
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แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม โดยการน าไปขาย บริจาค น าเข้าธนาคารขยะหรือน าเข้า 
กิจกรรมขยะแลกไข่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีผู ้ส่วนเกี่ยวข้องคิดค้นขึ้ นมา ขยะมูลฝอยเหล่านี้จะเข้าสู่
กระบวนการ แปรรูปใช้ใหม่ ส่วนขยะที่สามารถย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์ก็น าไปเลี้ยงสัตว์ ท าเป็น
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย ชีวภาพได้ หากทุกคนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งก็จะส่งผลให้อัตราการน าขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
ลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม ได้อีก (จักรกริช, 2556) 

พื้นที่ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนครัวเรื่อนทั้งสิ้น 
3,201 ครัวเรือน เป็นพื ้นที ่ชุมชนที่มีการขยายตัวและมีประชากรเพิ ่มขึ้ นทุกปีจากข้อมูลเชิงลึก 
ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะครัวเรือนอย่างถูกต้อง ซึ่งขยะท่ีสามารถจัดการ
เองได้ เช่น เศษไม้ใบไม้ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ไม่ได้ถูกคัดแยกก่อนน ามาทิ้ง เป็นท า
ให้มีปริมาณขยะประมาณวันละ 10-15 ตัน/วันซึ่งเป็นภาระในการจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ท าให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น มลภาวะ
ทางอากาศเนื่องจากกลิ่นของขยะรบกวน การเผาขยะ ซึ่งบางครั้งมีการลุกลามท าให้เกิดอัคคีภัยใน
พื้นที่ การทิ้งขยะลงแหล่งน ้าธรรมชาติ การแอบน าขยะไปทิ้ งยัง พื้นที่รกร้าง ประชาชนยังขาดการ
ความรู้อย่างถูกวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อีกท้ังบ่อยครั้งยังเกิด ปัญหาการร้องเรียน ถังขยะ
ไม่เพียงพอ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึง ต้องหาแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญของการศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน
ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน ข้อมูลที่ได้มาเสนอรูปแบบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยไปใช้เป็นข้อมูล
พื ้นฐานก าหนดนโยบายและ วางแผนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาระบบ การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ที่ศึกษา และขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลศิลาลอย 

1.3 ประเด็นปัญหาของการศึกษา 
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัยดังนี้  
 1.3.1 น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศิลาลอย 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตด้านพื้นที่ ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อหาการ

วิจัยเป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งที่ ประสบ
ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือท าการวิเคราะห์เงื่อนขที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มี 
ประสิทธิภาพ ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2554 - 15 พฤศจิกายน 
2564 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ท าให้ทราบถึงการ

จัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถก าหนด
ขอบเขตของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลศิลาลอย อ าเภอสาม ร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน าไปสู้แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต่อไป ท าให้ทราบถึง
เงื่อนไขของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จของ การ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารน าไป
เป็นแนวทางเพ่ือปรับใช้ในการบริหารจัดการของพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย: Waste Management 3Rs 

 
ภาพที2่.1 โครงการกระบวนการ Waste Management 3RsS 
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Disposal เป็นกระบวนการก าจัดสิ่งของการเก็บรวบรวมขยะใส่ไว้ในภาชนะหรือพนักงานเก็บ
ขยะมา ขนไปเทใส่รวบรวมในท่ีเก็บขยะเพ่ือรอการคัดแยกสิ่งของหรือขยะต่างๆ R1 Reduce (ลดการ
ใช้) คือลดระดับการใช้ในปัจจุบันลงโดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อท าให้
เกิดการสูญเปล่าให้น้อยท่ีสุด 

R2 Reuse (การใช้ซ ้า) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้น ากลับมาใช้
อีกคุ้มค่า บ ารุงรักษาสิ่งของให้อายุการใช้งานนานกว่าเดิมหรืออาจจะเอาไปให้ผู้อื่นใช้ต่อหรือบริจาค 
ขยะหลายชนิดที่ เราทิ้งอาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการก่อสร้างสามารถ
น าไปท าเฟอร์นิเจอร์ ถุงใส่ เมล็ดกาแฟสามารถน ามาท าเป็นกระเป๋า ขี้เลื่อยน ามาท าเป็นธูป หรือ
แม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่ายๆในบ้าน เช่นการน าโหลกาแฟสามารถน ามาล้างท าความสะอาดและใช้
เป็นขวดโหลใส่ของชนิดอ่ืนได้ 

R3 Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่)เป็นการน าวัสดุต่างๆเช่น กระดาษใช้แล้วน ามาแปรรูป
เป็นเยื่อกระดาษเพื่อน าไปผสมในการผลิตกระดาษใหม่ พลาสติกมาหลอมเป็นเม็ดพลาสติดที่เป็นเส้น
ใยน ามาผลิตเป็นพรมหรือเสื้อ 

เหล็ก อะลูมิเนียมหลอมขึ้นรูปเป็นแผ่นน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม หรือแผ่นเหล็ก  
การแปรรูปโดยกรรมวิธีอื่นๆเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งนอกจากเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วยัง
เป็นการ ลดใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

Recovery การหลีกเลี่ยงหรืองดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เช่นการงดใช้วัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่ ใช้เพียงครั้งเดียวทิ้งเช่นกล่องโฟมบรรจุอาหารเพราะการที่ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้
ต้องใช้พลังงานในการ ผลิตอย่างมากมายมหาศาล และเป็นวัสดุย่อยสลายยากที่ส าคัญ ควรหลีกเลี่ยง
สิ่งของเครื่องใช้ที่มีสารCFC. (Chlorofluorocarbon) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีบางชนิดเป็นสาร
ที่ท าให้เกิดการขับดันในกระป๋อง สเปรย์ เช่น ยาฆ่าแมลง น ้าหอมชนิดสเปรย์ หากมีความจ าเป็นและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ชนิดที่เป็นกNon CFC/No CFC / หรือที่มีฉลาก Safe Earth 
ติดอยู่ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษ 

เป้าหมายสูงสุดในภาพรวมยุทธศาสตร์ 3R ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการลดและน าของเสียมาใช้ 
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Waste 
Reduction) มีการคัดแยกน าขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Waste Recovery) เพิ่มมากขึ้น ใน
แต่ละ รูปแบบเช่น การคัดแยกและการน ากลับคืนขยะรีไซเคิล (Material Recovery) ในชุมชนการใช้
ประโยชน์วัสดุรี ไซเคิลแต่ละประเภทในรูปแบบการใช้ซ ้า (Reuse) และการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์ด้านพลังงาน (Energy Recovery) ของเศษวัสดุที ่เหลือใช้ 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานด้านการลดและน า
ของเสียมา ใช้ประโยชน์ (Reduce Reuse Recycle: 3R) ยึดกรอบเวลาในช่วงเดียวกับแผนพัฒนา



คณารา พานไธสง 
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เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งน ากรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยใช้ กรอบแนวคิดด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้น าแผนต่างๆ ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องเช่น แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔) มาใช้ ในการวางกรอบแนวคิดโดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพ่ือให้เกิดการ
จัดการขยะมูลฝอยและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและ ยั่งยืนสอดคลล้องและเชื่อมโยงกับ
กรอบและทิศทางการพัฒนาของประเทศ (ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
กรรณกา พุ่มมาก(2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีการจัดการ
ขยะโดยลดปริมาณขยะ จากแหล่งก าเนิดตามความเหมาะสม คือ การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ ้า(Reuse) 
เช่น ขวดเหล้า ขวดเบียร์ น ามาใส่ไวน์และใส่สุราพื้นบ้าน ขวดน ้าอัดลมน ามาใส่น ้า ถุงพลาสติกน ามา
ล้างแล้วใช้อีก และการ น ามาผลิตใหม่ (Recycle) เช่น ได้ท าการคัดแยกวัสดุที่มีคหรือมีประโยชน์เพ่ือ
น ากลับไปผลิตใหม่ ได้แก่กระดาษ แก้ว ขวด พลาสติก อลูมิเนียม เหล็กและโลหะ 

จ ักรร ิช กาญจนกิจ (2557) ได ้ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการจ ัดการขยะม ูลฝอยที ่ เก ิดข ึ ้นใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานคร เป็น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่ส ุดใน
ประเทศ โดยในปี 2555 มีอัตราเกิดขยะมูลฝอยเทากับ 1.563 กิโลกรัม/ คน/วัน เนื ่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโนม้การอพยพย้ายถิ่นฐานจาก ชนบทเข้าสู่
เมืองของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีรองลงมาได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรีและ จังหวัด
ปทุมธานี ซึ ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ1.509 0.841 และ 0.568 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ตามล าดับส่วนด้านการจดการขยะมูลฝอยพบว่ากรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขต ปริมณฑล ควรมีแนวทางในการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 1) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) สร้างการจดการขยะมูลฝอยโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 3)การก าหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 4) การจดการ
ขยะมูลฝอยโดยการเก็บรวม รวมการเก็บขน และ 5) การจัดการขยะมูลฝอยโดยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วลัยพร สกุลพอง (2551)ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองผล การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพูดโดยรวมมีพฤติกรรมการ จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากคือด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) รองลงมาคือด้านการลดการเกิดขยะ มูลฝอยและด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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โดยด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ประชาชนมีพฤติกรรมเลือกใช้ ถุงพลาสติกใส่สิ่งของใบใหญ่ใบเดียว
มากกว่าใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบและในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรมทิ้ง
ขยะเปียกโดยมีถังขยะรองรับเสมอ ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ การจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดพบว่า อายุ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

สมควร กาฬรัตน์ (2548) ท าการวิจัยเรื ่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจาก
การศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับต ่าซึ่งผลที่
ได้จากกการศึกษาน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน เทศบาลเมืองนาสารผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนของผ ู ้ เข ้าร ่วมปฏิบ ัต ิการตามกระบวนการ AIC  1)ขั ้นตอนการ สร ้างความรู้  
(Appreciation : A)   2) ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence: 1)    3) ขั้นตอนการ สร้าง
แนวทางปฏิบัติ (Control: C )  จ านวน 32 คน สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กัน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ แสดงความคิดเห็นที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยในชุมชนร่วมกัน
ก าหนดแนวทางใน การพัฒนาโดยการจัดท าเป็นแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนส าหรับผลของการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการทดสอบความรู้เกี่ยว
กบัการมีส่วนร่วมในการจดการขยะ มูลฝอยในชุมชน และทดสอบเจตคติที่มีต่อกระบวนการจจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมทั ้งก่อนและหลัง การประชุมปฏิบัติการ พบว่าหลังจากการประชุม
ปฏิบัติการผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยและมีเจตคติที่ดี ต่อ
การจดการขยะมูลฝอยในชุมชนมากขึ้น ส่วนการทดสอบทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติการ
พัฒนาการมีส ่วนร่วมในการจดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบว่า ผ ู ้ เข ้าประชุมมี ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจดการขยะมูลฝอยในชุมชนในระดับ ปาน
กลางข้ึนไป ผลการศึกษามีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน คือ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูล ฝอยในท้องถิ่นค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ปัจจัยส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมคือ การผลักดันให้ได้รบัรู้
ถึงสภาพปัญหา และ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ เกิดข้ึนต่อชุมชน ดังนั้นการ
สื่อสารน่าจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งเพ่ือท าให้ประชาชนได้รับรู้และ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
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3. วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม (Sample) หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของประชากร

ที่ผู้วิจัยสนใจ กลุ่มตัวอย่างที่ดีหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะต่างๆที่ส าคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่ม
ประชากรเป็นตัว แทนที่ดีของกลุ่มประชากรได้ โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนผู้ให้ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้ออกนโยบาย 2 สัมภาษณ์เจาะลึก 
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 2 สัมภาษณ์เจาะลึก 

ผู้น าชุมชน 4 สัมภาษณ์เจาะลึก 

ภาคเอกชน 2 สัมภาษณ์เจาะกลุ่ม 
ประชาชนในพื้นท่ี 15 สัมภาษณ์เจาะกลุ่ม 

รวม 25  

ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับนโยบาย ได้แก่ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย รองนายกองค์การ บริหารส่วนต าบลศิลาลอย ระดับผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน บุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์การบริหารส่วน ต าบลศิลาลอย 
ตัวแทนบริษัทสุภาพชน(2011) จ ากัด ร้านอาหารขนาดใหญ่ และตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรเกษม
วัฒนา ปั้มน ้ามัน (ภาคเอกชน) เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จึงมีขยะมูลฝอย หลายชนิด
และเป็นจ านวน มาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ ที่ก าลังศึกษา คือประชาชนในพื้นที่ 
ต าบลศิลาลอย อ าเภอสาม ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลทั้ง ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ส่วนของ

ข้อมูลทุติยภูมิ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารทางวิชาการ บทความวารสาร สิ่งพิมพ์ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ
ใช้วิธีการวิจัยสนาม (Field research) สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Interviewing key informants) และผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interviews) ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย (เจ้าหน้าที่ของ 



การน านโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัต ิ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ ์

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

240 

รัฐ) 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน บุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย 
(เจ้าหน้าที่รัฐ) 2 ท่าน ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน) 4 ท่าน 

การสนทนากลุ่ม (Group Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ตัวแทนบริษัทสุภาพชน(2011) 
จ ากัดเนื่องจากบริษัทสุภาพชนเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 6 ไร่ และมีปริมาณขยะ
เป็นจ านวนมากทั้งเศษอาหาร พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ และตัวแทน ห้างหุ้นส่วน จ ากัดเพชรเกษม
วัฒนา เนื่องจากบริษัทเพชรเกษมวัฒนาเปิดให้บริการเป็นสถานีจ าหน่ายน ้ามันเอสโซ่) มีขยะ จาก
บรรจุภัณฑ์เคมีที่อันตราย พลาสติก กระดาษ ซึ่งทั้ง2แห่งเป็นภาคเอกชนตัวแทนทั้งหมดจ านวน 2 
ท่าน ประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในต าบลศิลาลอย ประกอบไปด้วย หมู่บ้านที่ 1 จ านวน 5ท่าน 
หมู่บ้านที่ 2 จ านวน 5 ท่าน หมู่บ้านที่ 3 จ านวน 5 ท่าน 

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และกล้องบันทึกภาพเป็นเครื่องมือในการรวบรวม 

ข้อมูลส าหรับแบบสัมภาษณ์มีแนวทางการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ ก าหนดประเด็นค าถามหลักเพื่อการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการ ขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยและสภาพปัญหาขยะมูลฝอย การหาคุณภาพเครื่องมือ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
ข้อค าถาม โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการ จัดการขยะมูลฝอย 

ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีแนวค าถามดังต่อไปนี้  

3.3.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้ออกนโยบาย 
  3.3.1.1 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเด็น

ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นในการแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าว  

 3.3.1.2 ก าหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  
 3.3.1.3 ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยปัจจุบัน 
 3.3.1.4 บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
3.3.2 เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
 3.3.2.1 สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  
 3.3.2.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
 3.3.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าโครงการไปปฏิบัติ  
 3.3.2.4 ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการท าให้โครงการประสบความส าเร็จ

หรือไม่อย่างไร 
 3.3.2.5 การมีส่วนร่วมในการน าโครงการไปปฏิบัติ 
 3.3.2.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
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 3.3.2.7 ข้อเสนอแนะ 
3.3.3 ผู้ที ่ได้ผลกระทบจากขยะมูลฝอย โดยการสนทนากลุ ่ม (Group Interview) มีแนว

ค าถามดังนี ้
 3.3.3.1 ผลกระทบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  
 3.3.3.2 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นอย่างไร 
 3.3.3.3 ความพึงพอใจกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
 3.3.3.4 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้า

และรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ บทความวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการ
วิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการวิจัยสนาม (Field research) สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกน ามาวิเคราะห์

โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อก าหนดเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ 
องค์การบริหาร ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการวิเคราะห์ใจความ 
(Content) ของการ สัมภาษณ์กับทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษา หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาจะ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวางระบบข้อมูล
โดยการจัดประเภท (Categories) ของ ค าและข้อความที่จะวิเคราะห์ตรงตามปัญหาการวิจัยใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนที่ ผู้วิจัยได้ท าการตีความ และให้ความหมายแก่ข้อมูล 
(Making Interpretation) ที่ได้จากการถอด ถ้อยค า สัมภาษณ์จากแถบบันทึกเสียง หรือจากข้อมูลที่
จดบันทึกและรวมทั้งจากการสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลักแล้วน ามา อ่านทบทวนทั้งหมดอีกครั้งเพ่ือวิเคราะห์
ตีความ เรียบเรียง เขียนบรรยายในล าดับต่อไป เพื่อน าไปสู่การ สร้างข้อเสนอ(Proposition) เชิง
ทฤษฎีต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 

 4.1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 

ทั้งหมด 322.02 ตารางกิโลเมตร มี 3,201 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 11,118 คน โดยแบ่งเป็นชาย 
5,479 คน หญิง 5,639 คน เป็นพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโดยพ้ืนที่ต าบลศิลาลอย 
เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท านา 
และปศุสัตว์ มีโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มน ้ามัน ร้านอาหารขนาดใหญ่ จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การ 
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บริหารส่วนต าบลศิลาลอยมีทั้งหมด 9หมู่บ้านจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการ 
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยในด้านบุคลากรและงบประมาณด้านการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและด้านแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ขยะมูลฝอยพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยวางแผนจัดการขยะล้อตามนโยบายของชาติที่ว่า 
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

4.1.1 มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
ด าเนินการ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการเผากลางแจ้ง กองทิ้งใน บ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง  

4.1.2 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดหา
พ้ืนที่ก่อสร้าง สถานที่ก าจัดท าได้ยาก ที่ดินมีราคาแพง บางแห่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อม โทรม หรือพ้ืนที่ของ
ทางราชการ การขออนุญาต ใช้พื้นที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ ใช้พื้นที่  

4.1.3 ประชาชนคัดค้าน ไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง 
ส่งผลให้ สถานที่ก าจัดที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างสถานที่
ก าจัดขยะมูล ฝอยใหม่  

4.1.4 นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ
มูล ฝอย บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ  

4.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้าน งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บ
ขนและก าจัด ไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและ ขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพ่ือ
รองรับการคัดแยกขยะมูลฝอย ที่ต้นทาง  

4.1.6 ขาดความร่วมมือ และความตระหนักจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัด
ยากอย่างฟุ่มเฟือยและ ย่อยสลาย ตามธรรมชาติได้ยาก อาทิถุงพลาสติก โฟม  

4.1.7 ขาดกฎระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบัญญัติการเก็บขนขยะ
มูลฝอย แบบแยกประเภท เทศบัญญัติการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บขนและก าจัดมูลฝอย
เป็นต้น รวมทั้งการบังคับใช้ กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

 4.1.8 ขาดประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุนการ
จัดการ ขยะ มูลฝอยทั้งระบบ  

4.1.9 ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย 
แผนงานและงบประมาณ  

4.1.10 การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ไม่สามารถด าเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะมูลฝอยน้อยเนื่องจากขาดการยอมรับจากผู้บริหาร
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดค้านจากประชาชน 
  



คณารา พานไธสง 
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4.2 แนวทางการศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
จากข้อสรุปในการสัมภาษณ์ระดมความคิดเห็นของผู้ออกนโยบายในการให้ข้อเสนอแนะ 

เกี ่ยวกับกาจัดการขยะมูลฝอยในครัวเร ือนเขตต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ได้ความว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับประเทศที่ผ่านมาทั้งเทศบาลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 21 แห่ง เฉลี่ยปริมาณขยะวันละ 280-300 ตัน/ 
วันหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 8,400 ตัน/เดือนกว่า1 แสนตัน/ปี (Online, 2564) รวมทั้งองค์การ 
บริหารส่วนต าบลศิลาลอยด้วย ได้จัดสรรการเก็บขยะไปทิ้งในพื้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท าเป็น MOU (memorandum of understanding) 
ร่วมกันตั้งแต่ปี 2554 เป็นเวลา10ปีซึ่งศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ เป็นค่ายทหารขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่ ประมาณ 300ไร่ส าหรับใช้เป็นสถานที่ในการทิ้งขยะ โดยใช้วิธีฝังกลบ ภายหลังได้มีการร้องเรียน
จาก ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขยะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะท าให้บ่อขยะล้นและส่งกลิ่น
เหม็น อย่างรุนแรงเป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื้อโรคท าให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน โดยในปัจจุบัน
องค์การ บริหารส่วนต าบลศิลาลอยได้ยกเลิก MOU (memorandum of understanding) กับศูนย์
การทหาร ราบค่ายธนะรัชต์ เรื่องการใช้สถานที่ในการทิ้งขยะ ภายหลังองค์การบริหารส่วนต าบลศิลา
ลอยได้ท าประชาคมในหมู่บ้านเพื่อเสนอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์แห่งใดแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้าน
เป็นสถานที่ ทิ้งขยะ ผลที่ได้คือไม่มีหมู่บ้านใดยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยอ้างว่าขยะมูลฝอยเป็นมลภาวะ
จะเป็น ปัญหาแก่ชุมชนซึ่งแหล่งก าเนิดขยะนั้นก่อมาจากประชาชนนั่นเอง แม้ว่าจะเสนอให้ท าเป็น
โรงงาน ไฟฟ้าพลังงานขยะอย่างเช่นในหลายๆประเทศ ยังคงไม่มีหมู่บ้านใดยินยอมเช่นเดียวกัน 

จากกรณีสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนซึ ่งเป็นผู ้รับผิดชอบต่อการน านโยบายไป 
ปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย อ าเภอสาม 
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ความว่าแผนการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องล้อ 
ไปกับนโยบายการจัดการขยะของประเทศซึ่งแหล่งก าเนิดขยะของชุมชนเป็นขยะทั่วไปเช่น พลาสติก 
ขยะเปียก เศษไม้ กระดาษ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยได้จัดเก็บค่าขยะในส่วนของภาค 
ประชาชนเดือนละ 40 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันมีถังขยะกว่า 700 ถังท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศิลาลอยแห่งนี้หากเป็นภาคเอกชนผู้ประกอบการขนาดใหญ่เก็บค่าขยะที่ 1,000-2,000 บาทต่อเดือน 
ตามปริมาณขยะ ซึ่งถือว่าผู้ประกอบการในส่วนของภาคเอกชนเป็นจุดก าเนิดขยะหรือเป็นกิจการที่ 
ก่อให้เกิดขยะนั่นเอง รายได้ค่าขยะต่อเดือนโดยประมาณจะอยู่ที่ 600,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บ 
ขยะและจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน าขยะไป 
ทิ้งที่บ่อขยะในพื้นที่อื ่น ตันละ 500 บาท เดือนละประมาณ 650,000บาท ค่าน ้ามันรถขนขยะ ค่า 
เสื่อมและค่าบริหารจัดการอีกประมาณ 600,000บาท ซึ่งจากรายได้ที่จัดเก็บต้องอาศัยงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยเพ่ิมเติมอีก 
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โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมองว่าขยะแท้จริงแล้วจะไม่มีเว้นแต่ขยะมีพิษเช่นหลอดไฟหรือ 
แบตเตอร์รี่ซึ่งขยะประเภทนี้ในชุมชนมีน้อยมากแทบจะไม่พบเห็นเลยก็ตามแต่ หากประชาชนในพ้ืนที่ 
คัดแยกขยะ ลดการใช้ขยะน ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้วัสดุทดแทนในการบรรจุหีบห่อที่มาจากธรรมชาติ 
ย่อยสลายง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะทิ้งถุงพลาสติกเนื่องจากมีน ้าหนักเบาและเมื่อปนเปื้อนมากับ 
สิ่งสกปรกไม่สามารถน ามาล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ปริมาณถุงพลาสติกจึงมากกว่าขยะ 
ประเภทอื่น เจ้าหน้าที่ผู้ผู ้รับผิดชอบโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชุนมองว่าการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท าายากมากเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือคิดว่าการจัดการขยะเป็น 
เรื่องของหน่วยงานรัฐหรือองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเงื่อนไขบริหารจัดการขยะท าโดยก าหนดจุดให้ 
ประชาชนน าขยะไปทิ้งเพ่ือสะดวกแก่การขนย้ายแต่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในส่วนเรื่องไปอบรม 
ศึกษาดูงานโดยผู้ที่สามารถไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ที่ประสบผลส าเร็จ จะต้อง 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานนี้ได้ จากนั้นเจ้าหนา้ที่ 
ต้องลงมาท าประชาคนพูดคุยแนะน าการจัดการขยะมูลฝอยแก่ชาวบ้านแต่ผลที่ได้คือชาวบ้านไม่เชื่อ
วิถีชุมชนเคยชิน ในปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งจังหวัดน าขยะมูลฝอยไปทิ้งที่บ่อขยะกุยบุรี
สถานที่ก าจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5-0-85 ไร่ งาน ตารางวา หน่วยงานเจ้าของระบบก าจัดขยะ ทต.กุย
บุรี สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยวิธีการก าจัดมูลฝอยคือการเทกองกลางแจ้ง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 7 ตัน/วัน ในขณะนี้มีขยะตกค้างในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 85,045 ตัน และจากการท าประชาคมในพ้ืนที่ ต าบลศิลาลอยไม่มีหมู่บ้านใดยินยอมให้ใช้
หมู่บ้านของตนเองเป็นที่ทิ้งขยะเช่นเดียวกันแม้ว่าต าบลศิลาลอยจะมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อยู่ก็ตาม
โดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะว่าการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพโดยแท้จริงไม่ต้องให้หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้เริ่มต้นและจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ต้องเริ่มต้นจากประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน
ของตนเองและต้องเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของ ประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากอาจจะต้องใช้
เวลานานโดยเจ้าหน้าที่มีโครงการที่ก าลังด าเนินให้เป็น รูปธรรมคือการคว ่าถังขยะไม่ให้มีการทิ้งขยะ
ซึ่งประชาชนย่อมต้องปรับตัวได้ 

สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบน านโยบายไปประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุม หมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจแก่ประชาชน โดยผู้น าชุมชนกล่าวว่าประชาชนมีการคัดแยกขยะใน
เบื้องต้น รณรงค์ไม่ให้เผาขยะ ซึ่งในหมู่บ้านแหล่งก าเนิดขยะจะมาจากครัวเรือนเป็นขยะทั่วไป อาจจะ
มีเป็นเศษ ปลาจากแหล่งชุมชนที่ท าอาชีพหาปลาโดยหมู่บ้านในต าบลศิลาลอยมีอาชีพเกษตรกรรม 
เลี้ยงสัตว์โดย ยังคงยึดวิถีชีวิตชนบทอยู่หลายครัวเรือน 

จาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน ้ามัน และ 
เจ้าของร้านอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดก าเนิดขยะมูลฝอยจ านวนมากจากการประกอบกิจการ ไม่ว่า 
จะเป็น ลังกระดาษ ขยะพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม ขยะเปียก เศษใบไม้หรือเศษไม้จากการตัดแต่ง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกทั้งต้องเสียค่าบริหารจัดการขยะให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยรายละ 



คณารา พานไธสง 
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1,000 -2,000 บาท/เดือน เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่กว่าภาคครัวเรือน โดย 
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอยไปในทางเดียวกันกล่าวคือมีการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยขั้นต้น โดยคัดแยกลังกระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดพลาสติก เหล็ก เพื่อรอการ 
จ าหน่ายโดยจะมีรถรับซื้อขยะของภาคเอกชนมารับซื้อถึงสถานประกอบการ เหลือเป็นขยะเปียกซึ่ง 
เป็นเศษอาหารเศษผักน าไปเป็นอาหารสัตว์และท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป ส่วนขยะที่ไม่สามารถคัด
แยกได้ เช่นถุงพลาสติกเนื่องจากมีน ้าหนักที่เบาและปนเปื้อนไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ปัญหา 
ที่เกิดตามมาคือองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยจัดเก็บขยะอาทิตย์ละ 2 วันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท าให้ 
ปริมาณขยะหมักหมมเป็นจ านวนมากส่งกลิ ่นเน่าเหม็นจากกรณีปัญหาดังกล่าวภาคเอกชนมี 
ข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย จัดเก็บขยะทุกวันเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

ภาคประชาชน/ภาคครัวเรือนจากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนในภาคครัวเรือนนั ้นมี  
แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยทั่วไปแยกประเภทออกเป็นขยะเปียกเช่นเศษอาหารซึ่งในครัวเรือนแต่ละ 
ครัวเรือนมักเลี้ยงสุนัข แมว ช่วยในการจัดการขยะเปียกส่วนนี้ได้ ขยะรีไซเคิลเช่นแก้ว กระดาษ 
พลาสติก อะลูมิเนียม คัดแยกไว้เบื้องต้นเพื่อรอจ าหน่ายโดยเอาไปขายที่ร้านรับซื้อหรือขวดน ้าอัดลมที่ 
เป็นพลาสติกชาวบ้านก็น ากลับมาใช้ซ ้าโดยการน ามาบรรจุน ้าสะอาดไว้ดื่มกิน ขยะทั่วไปเช่นเศษผ้า 
เศษไม้หรือวัสดุที่เหลือจากการคัดแยกก็จะน าไปเผา เศษผัก ก็น าไปทิ้งยังโคนต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยต่อไป 
ส่วนขยะที่ทิ้งลงถุงด าหรือถุงนิ้วใบใหญ่ที่น ากลับมาใช้ เป็นถุงขยะส่วนใหญ่มักเป็นจ าพวกถุงพลาสติก 
หรือขยะที่ไม่สามารถน าไปต่อยอดได้หรือขายได้ในชุมชนยังมีบางครัวเรือนที่ไม่มีถังขยะขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเป็นของตนเองจากการสอบถามก็จะน าไปเผาไฟบ้างหรือน าไปทิ้งในขยะของเพื่อน 
บ้านบ้างครัวเรือนไหนที่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านต้องเสียค่าเก็บขยะให้องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย 
เดือนละ 40บาท จากการสอบถามถึงเรื ่องสถานที่ทิ ้งขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสถานที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยอีกทั้งยังไม่ทราบ 
ว่าในปัจจุบ ันช ุมชนประสบปัญหาไม่ม ีท ี ่ท ิ ้งขยะเป็นของชุมชุนเองโดยอ้างว ่าไม่ทราบข ่าว
ประชาสัมพันธ์ ของชุมนไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมของหมู่บ้านเนื่องจากต้องท ามาหากินเลี้ยงชีพ หาก
จะให้หมู่บ้านของ ตนเองเป็นสถานที่ทิ้งขยะของชุมชนหรือท าเป็นบ่อขยะจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
ค าตอบคือไม่เห็นชอบ ให้หมู่บ้านของตนเองเป็นบ่อขยะเนื่องจากกลัวว่าจะท าให้น ้าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็นอย่างรุนแรงเป็น มลพิษอาจส่งผลให้สวนผลไม้ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากสารพิษ
ซึมลงดิน โดยชาวบ้าน ประชาชนในชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีถังขยะมากกว่านี้ และอยากให้
ผู้น าชุมชน ประชาสัมพันธ์ในเรื่องปัญหาขยะให้ถั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจปัญหาของ
ขยะล้มชุมชน ชาวบ้านจะได้ตระหนักและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยมาก
กว่าเดิม 
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4.3 จากข้อสรุป 
ในการระดมความคิดร่วมกันของทุกภาคส่วนวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน การจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยดังต่อไปนี้ 
4.3.1 ประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ต่อต้านการสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4.3.2 ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตส านึก ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอย  
4.3.3 แผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนยังไม่มีการด าเนินการพิจารณาในลักษณะเป็น

รูปธรรมหรือมีการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
4.3.4 ยังไม่มีการวัดผลหรือประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่าง

จริงจัง 
 4.3.5 การด าเนินการขนย้ายขยะและดูแลรักษาระบบการจัดการขยะการก าจัดไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
4.3.6 บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื ้นที ่ได้ มีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญน้อย 
 4.3.7 มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
 4.3.8 งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่เพียงพอ 

 
5. บทสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในปัจจุบัน พบว่า แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยมาจากหลายแหล่ง เช่นจากครัวเรือน ร้านอาหาร สวนผลไม้ 
เกิดจากประชาชนในชุมชนเป็นผู้ผลิตจากการ อุปโภค-บริโภค ตลาดสดและจากบุคคลภายนอกที่ 
สัญจรจอดพักรถในขณะเดินทางส าหรับในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในส่วนของภาคครัวเรือนและ 
ภาคเอกชนมีลักษณะที่เหมือนกันคือ คัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่สามารถน าไปขายได้ใน 
เบื้องต้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเหลือขยะที่ไม่สามารถแยกได้อยู่มากบางครัวเรือนอาจจะจัดการด้วยการฝัง 
กลบหรือเผาทิ้งกลางแจ้ง การน าไปท าปุ๋ยหมักหรือน าไปทิ้งในถังขยะของเพ่ือนบ้านเนื่องจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลศิลาลอยมิได้ให้ถังขยะเพิ่มตั้งแต่ปี 2559เป็นเหตุให้มีจ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการ และมิได้มีถังขยะแยกประเภทตลอดจนบริการจัดเก็บขยะทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
ขยะมูลฝอยตกค้าง ตามที่ประชาชนให้ข้อเสนอแนะ แต่การแก้ไขปัญหาจัดการขยะมูลฝอยให้ประสบ 
ผลส าเร็จอย่างยั่งยืนเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน 
ในการร่วมมมือกันรักษาความสะอาดตระหนักว่าขยะเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานรัฐที่ 
ต้องเข้ามาจัดการให้ อีกทั้งประชาชนยังไม่มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
อย่างแท้จริงจึงท าให้เข้าใจว่าการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง ทั้งยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดจาก 



คณารา พานไธสง 
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ขยะจึงไม่ได้ด าเนินการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่ประชาชนโดยการสอดแทรกในชีวิตประจ าวันมีการรณรงค์ 
อย่างต่อเนื่องโดยใช้สื่อทุกประเภทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนในชุมชนยังคงมีความต้องการให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลศิลาลอยเข้ามามีส่วนช่วยให้ความรู้ชี้ แนะในการคัดแยกหรือก าจัดขยะ การแปร 
สภาพและน ากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและยังต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย 
สนับสนุนในส่วนของสถานที่จัดเก็บขยะ ถังรองรับขยะ ถังขยะแยกประเภทรวมทั้งงบประมาณ 
สนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มจัดการขยะเพื่อให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไป
ในทาง เดียวกัน 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 5.2 1 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชุน หรือจัดประกวดชุมชนสี

ขาวปลอดขยะ หรือจัดท าโครงการธนาคารขยะภายในชุมชน  
5.2.2 ควรบรรจุโครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยในแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทุกปี  
5.2.3 ประชาชนควรลดการใช้ ลดจ านวนการเกิดของขยะให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุง

ผ้าแทนถุงพลาสติกหรือน าขวดพลาสติกมาใช้ซ ้าเพื ่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขยะใน
ครัวเรือน 

5.2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพิ่มถังขยะและจัดให้มีถังขยะที่แยกประเภทขยะต่างๆได้
ด้วย 

 5.2.5 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ด้านขยะมูลฝอยเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของหน่วยงานตัวอย่างที่ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ประสบผลส าเร็จ ด้วยตนเอง 
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การสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ 
กรณีศึกษา บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 

จินดำรัตน์ รูปดี * 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการสร้างความไว้วางใจใน
การด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary 
Research) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและ
เป็นผู้ก าหนดนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจให้แก่บริษัท  ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ศึกษาด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็นระบบ
แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบเนื้อหาจากนั้นน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ความมีชื่อเสียงของบริษัท บริษัทมีชื่อเสียงจากการด าเนินธุรกิจมาก
ว่า 30 ปี ได้รับการขนานนามว่า “ขาใหญ่ในวงการธุรกิจระบบสายพานล าเลียง” ในการด าเนินธุรกิจ
หรือเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องมีประวัติการด าเนินงานที่ดี มีประสบการณ์และผลงาน
ของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ การให้บริการลูกค้า/คู่ค้า ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

2) การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้ง และ
ให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามบินนั้น ได้มุ่งเน้นกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก ทั้งในเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : jindarat.roo@stu.nida.ac.th 
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มีประสิทธิภาพมีชื่อเสียงระดับสากลและราคายุติธรรม รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 
(After-Sales Service) อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเป็นมิตร อีกทั้งยังมีการติดต่อสื่อสารที่ดจีน
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและให้การยอมรับในวงกว้าง 
 3) ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของบริษัทกว่า 30 ปี มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจ
เมื่อบริษัทไม่มีประสบการณ์ ไม่มีผลงาน การด าเนินธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจกระท าได้ยากของรัฐวิสาหกิจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากประสบการณ์บ่งบอกถึงผลงาน ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติ 

4) ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง
บริษัทส่งมอบให้แก่รัฐวิสาหกิจในฐานะลูกค้าถือเป็นจุดเด่น มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจเมื่อ
รัฐวิสาหกิจเกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โอกาสในการที่บริษัทจะได้รับการพิจารณา
และชนะการยื่นเสนอราคามีสูงมากขึ้น  

5) ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกค้าไม่ปรากฏว่ามี
ความขัดแย้งกันในด้านธุรกิจ เนื่องจากเป็นคู่ค้ากันมายาวนาน แต่อาจจะมีความคิดเห็นบางประเด็นที่
ไม่ตรงกันในการตีความเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

6) การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและการไว้วางใจ บริษัทด าเนินการโดยการจัดการความ 
ขัดแย้ง การเข้าไปพบปะท าความเข้าใจและหาข้อยุติร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของ   
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในบางหน่วยงาน ท าให้ต้องทบทวนแนวปฏิบัติ 
พบปะ ประชุมร่วมเพ่ือชี้แจงและเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจใหม่ 

7) การไม่ละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิกสัญญา ในส่วนนี้บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูก
ยกเลิกสัญญาหรือแม้แต่การละเมิดข้อตกลง เนื ่องจากบริษัทด าเนินธ ุรกิจด้วยความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การที่บริษัทปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนั้นบริษัทต้อง
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงสัญญาและข้อก าหนดรายละเอียดของคู่ค้าอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานที่คู่ค้า
ก าหนด ตลอดจนปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้างด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน อีกประการ
หนึ่งการที่บริษัทไม่ถูกยกเลิกสัญญา คือ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรัปชันของลูกค้า 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา แนวทางการสร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัทเอกชนกับ
รัฐวิสาหกิจควรมีแนวปฏิบัติพื้นฐาน ดังนี้ บริษัทควรสะสมประสบการณ์ท างานและผลงานอันเป็นที่
ประจักษ์ มีประวัติการด าเนินงานที่ดีและมีการรับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
บริษัทเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปฏิสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
และปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาและข้อก าหนดรายละเอียดทุกประการอย่างเคร่งครัด และท้ายที่สุด
ควรด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบลูกค้า ช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้งานของ
ลูกค้าด าเนินไปได้ด้วยดี เป็นคู่ค้าท่ีดีและเติบโตควบคู่กันไป 
ค ำส ำคัญ : กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ, กำรด ำเนินธุรกิจ, บริษัทเอกชน, รัฐวิสำหกิจ 
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Building Trust in Business Relationships between  
Private Companies and State Enterprises:  

A Case Study of Dan-Thai Equipment Co., Ltd. 

 
 
 
 
 
 

Jindarat Roopdee * 
 

Abstract 

In this study, the main objective is to research and identify the approaches that 
private organizations can utilize to build and obtain trust from state enterprises in 
business relationships, examining the case study of Dan-Thai Equipment Co. , Ltd.  as 
the primary subject. The study uses a qualitative research method, using documentary 
research and interviews as data collection tools. The key informants are five company 
executives who play an important role in customer interactions and making key 
policies related to building trust in the company. Afterwards, the analysis of collected 
data is performed by means of arranging the data obtained from the interview to 
classify and categorize them in a systematic way, then analyzing the content 
components and present the data analysis results in a descriptive form. 

The results of the study found that 1) concerning the reputation; the company 
has been in business for over 30 years and is considered a “ major player in the 
conveyor system business.” To be awarded a project from state-owned enterprises, it 
is necessary to have a good track record of successfully completed projects and a 
good corporate experience that is reliable and recognizable. In addition, the company 
needs to treat customers/partners in accordance with moral and ethical principles, 
including fair treatment of employees and related persons. 
_______________________ 
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2)  Meeting customer needs; as a company that sells, installs and maintains airport 
equipment, the company focuses primarily on meeting customer needs in terms of 
efficient, high quality, world-renowned products and fair prices. This includes providing 
after-sales service to customers in a quick and timely fashion, and also 
providing good communication with the customers on the basis of friendliness with 
the goal of full customer satisfaction. 

3) Work experience; with more than 30 years of experience in the company's 
operations, this has greatly influenced the trust from state-owned enterprises. Because 
work experience indicates work expertise in practice, when a company has no 
experience, doing business with state enterprises is difficult. 

4) Reliability of products and services; the quality of products and services that 
the company delivers to state-owned enterprises as customers are exceptional, and this 
affects the creation of trust in the company.  When state- owned enterprises have 
confidence in products and services, the chances of a company being considered and 
winning a bid are higher. 

5) Relationship with the customers; in the past, the company does not appear 
to have major conflicts with state- owned enterprises that are business customers 
because they have been partners for a long time.  However, there may be some 
disagreements in the interpretation of documents related to operations. 

6)  Resolving conflict and trust situations; the company operates in conflict 
management by conducting meetings to understand and find a solution together, such 
as those caused by changes in the policies of the state enterprises and/or changes in 
management in some departments.  This leads to the need to review the guidelines, 
and meetings to discuss and start building new trust. 

7) Fulfilling all obligations in agreements; in this respect, the company has no 
history of contract termination or even breach of agreement. Because the company 
operates its business with sincerity, honesty, and in accordance with good governance 
principles, the company strictly adheres to its duties in accordance with the 
contractual agreements and detailed requirements with the trading partners, according 
to their standards.  In addition, the company follows fair treatment of employees 
without discrimination in employment, and the anti- corruption policy of the state-
owned enterprises. 
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From this study, the guidelines for building trust between private companies 
and state-owned enterprises can be recommended as follows:  the company should 
accumulate work experiences and evident results, have a good operating history and 
receive quality assurance from external agencies for the company to be accepted and 
reputable.  In addition, the company should offer products or services that meet the 
needs of customers in terms of quality and efficiency. The company should create and 
maintain good customer relationships through consistent customer interactions and 
communications.  Finally, the company should strictly abide by all agreements, 
contracts and specifications and should conduct business in a transparent manner by 
not taking advantage of customers, supporting them to keep their work going well, and 
being a good partner for mutual growth. 
 
Keywords: Building Trust, Business Relationships, Private Companies, State 
Enterprises 
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1. บทน า 
 หนึ่งในภารกิจที ่ส าคัญของภาครัฐ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและ
เจริญก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ตระหนักดีว่าไม่
สามารถท าให้ภารกิจนี้ส าเร็จด้วยตนเองได้ และจ าเป็นต้องพ่ึงพาภาคเอกชนให้ด าเนินการในบางกรณี 
เพราะภาคเอกชนมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและด้านการด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จมากกว่า 
ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีความจ าเป็นต้องพี่งพาอาศัยกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระยะที่ผ่านมาอาจไม่ค่อยดีนัก เพราะ
เกิดปัญหาด้านการเข้าใจและไว้ใจซึ ่งกันและกัน โดยฝ่ายรัฐอาจมองว่าฝ่ายเอกชนมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน เอารัดเอาเปรียบโดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ส่วนฝ่ายเอกชนก็อาจมองว่าฝ่ายรัฐเป็น
ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์เสียเอง โดยการใช้อ านาจที่ไม่สุจริตยุติธรรม ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองฝ่าย 
 บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย และได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่
ส าคัญของบริษัท และมีชื่อปรากฏเป็นคู่สัญญาได้รับงานว่าจ้างจากรัฐวิสาหกิจ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
จนถึงปัจจุบัน จ านวนกว่า 100 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 4,500 ล้านบาท (ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2564) บริษัทด าเนินธุรกิจตอบสนองต่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นผู้จัดการ
สนามบินต่าง ๆ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งลูกค้ามุ่งเน้น
เป็นผู้ด าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก และยกระดับคุณภาพการให้บริการโดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ดังนั ้น การด าเนินธุรกิจบริการจึงมุ ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที ่มี
มาตรฐานสากลและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าได้รับความประทับใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อ
บริษัท ซึ่งหากลูกค้าได้รับการบริการที่ไม่ประทับใจ อาจท าให้ธุรกิจบริการนั้นเกิดความเสื่อมเสีย และ
การร้องเรียนของลูกค้าได ้
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การด าเนินธุรกิจนั้นจะต้องพยายามท าทุกวิถีทางที่ท าให้ลูกค้ามารับ
บริการและพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วย ทั้งนี้การบริการนั้นต้องมีคุณภาพทั้งใน
แง่ของการตอบสนองต่อลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมั่นใจ
ในการบริการ ความไว้วางใจในการบริการ ความปลอดภัย และการเข้าใจและรู้จั กลูกค้า ดังนั้น การ
สร้างความไว้วางใจในการบริการที่ดีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะองค์การที่มีระดับของ
ความไว้วางใจสูง ความสามารถทางการแข่งขันก็จะสูงขึ้น และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การได้
เป็นอย่างด ี
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและน าเสนอแนวทางการสร้างความไว้วางใจในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ โดยใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท แดน-ไทย อีควิป
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เม้นท์ จ ากัด เป็นกรณีศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นตัวอย่างของการสร้างความไว้วางใจในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างบริษัท เอกชนกับรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเงื ่อนไขของการสร้างความไว้วางใจเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  ท าให้องค์การเป็นที่ยอมรับ เจริญเติบโตและยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนั้นได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส าคัญของบริษัทในการสร้างความไว้วางใจในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจอีกด้วย 
 

2. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ภาคเอกชนควรสร้างความไว้วางใจให้กับภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจอย่างไร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างราบรื่น 
 

3. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการสร้างความไว้วางใจใน
การด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ 
  

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจโดย
ใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด เป็นกรณีศึกษา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร จ านวน 5 คน นอกจากนี้ 
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร พระราชบัญญัติ หนังสือ หนังสือบทความทางวิชาการ ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้
ศึกษาด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากนั้นท าการสรุปความในแต่ละประเด็นของ
ค าถามด้วยวิธีการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั้น
วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้
เห็นเป็นส่วน ๆ  
 

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้  
 5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจ 
  การสร้างความไว้วางใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อความสามารถ
ในการท างานได้อย่างเหมาะสม ความไว้วางใจที่มีต่อความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับส่วนที่ท าการ
วิเคราะห์ ผลกระทบหนึ่งมีต่อภาคบริการ (Chaudhuri & Holbrook, 2001:81-93 อ้างถึงใน มลฤดี 
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วัฒนชโนบล, 2555:22) สรุปได้ว่าความไว้วางใจ หมายถึง การเต็มใจยินยอมหรือเชื่อมั่นของผู้ที่
ไว้วางใจต่อผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะด าเนินต่อไป ในการที่จะให้ผู้ที่ได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ กระท าทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่
ไว้วางใจซึ่งไม่สามารถท าเองได้  
  นอกจากนี้ ความไว้วางใจเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ 
ผลลัพธ์ทางบวกของการท างานเป็นผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของความไว้วางใจภายในองค์การส่งผล
ต่อการเพ่ิมผลผลิตของพนักงาน ผลผลิตขององค์การและความผูกพันกับองค์การ ความผูกพันระหว่าง
องค์การอย่างเข้มแข็ง Nyhan and Marlowe (1997:614) ส าหรับงานวิจัยชิ้นอื่น ๆ แสดงถึงผลพวง
หลักของความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและผลงานในหลายด้าน ทั้งการสื่อสารและการ
แบ่งปันข้อมูล ความขยัน การยุติความขัดแย้ง ความผูกพัน รวมทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานของ
หน่วยงาน ทศวรรษที่ผ่านมาประเด็นความไว้วางใจมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นเรื่องส าคัญใน
ทฤษฎีองค์การและการวิจ ัย Bijlsma and Koopman (2003); Kramer (2006) กล่าวว ่าความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท าให้องค์การด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการด าเนินงานต้อง
อาศัยความพึ่งพาอาศัยกัน อย่างไรก็ตามแนวโน้มในปัจจุบันมีความหลากหลายขององค์ประกอบใน
การด าเนินงาน ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในองค์การ ระหว่างหน่วยงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ความไว้วางใจเป็นแหล่งทรัพยากรที่มาจากความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  ปัจจัยทีส่งผลต่อความไว้วางใจภายในองค์การตามทฤษฎีของ Robert (1997) ได้แก่ 
ความส าเร็จในผลงาน (Achieving Results) ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) และการ
แสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating Concern) ในส่วนของ Mayer et al. (1995) ได้สรุปปัจจัยที่
ส่งผลต่อความไว้วางใจโดยมีผู้ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจแต่มีปัจจัยหลัก 3 ประการ 
ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจหรืออาจถือได้ว่าเป็นลักษณะของความไว้วางใจ ปัจจัยทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 
1) ความสามารถ (Ability) 2) ความรู้สึกท่ีดี (Benevolence) 3) ความตรงไปตรงมา (Integrity) 
 5.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์กร 
  ส าหรับความไว้วางใจในองค์กร Fox (1974) กล่าวว่า ความไว้วางใจในองค์การมี
รูปแบบที่แตกต่างของความสัมพันธ์ของความไว้วางในจะปรากฏอยู่ในทุกองค์การ องค์การที่ประสบ
ความส าเร็จมีการสร้างรากฐานที่ประกอบด้วย ความไว้วางใจแนวขวาง (Lateral Trust) เป็น
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่างผู้ที ่เท่าเทียมหรือระดับเดียวกัน รูปแบบที่สอง คือ ความ
ไว้วางใจแนวตั้ง (Vertical Trust) เป็นความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และความไว้วางใจภายนอก (External Trust) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ส าหรับ Cumming and Bromiley (1996) ได้เสนอรูปแบบความไว้วางใจ 
2 รูปแบบ คือ ความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ ( Intra-Organization Trust) หรือ
ความไว้วางใจในแผนกอื่นหรือหน่วยงานอื่นภายในองค์การ และความไว้วางใจระหว่างองค์การ 
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(Inter-Organization Trust) หรือความไว้วางใจระหว่างบุคคลภายนอกหรือองค์การอื่น เช่นเดียวกับ
ความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ 
 5.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาจะน าเสนอใน 4 ประเด็น 
ได้แก่  1) นิยามและความหมายคุณภาพการให้บริการ 2) ลักษณะของการให้บริการ 3) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) และ 4) ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ  
  Gronroos (1984:36-44); Suuroja (2003:11) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการ
ให้บริการ ว่าเป็นการตัดสินใจของลูกค้า โดยลูกค้าจะสามารถเปรียบเทียบความคาดหวังของตัวเองกับ
การได ้ร ับการบร ิการจร ิงในแต่ละส ่วน ซ ึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spreng and Mackoy 
(1996:210-214) ให้ความหมายว่า คุณภาพการบริการจะถูกเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า
ที่ตั้งเอาไว้ ถ้าคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง ลูกค้าจะท าการกลับมาใช้บริการอีกในครั้ง
ต่อไป และ Martinez and Marinez (2010:29-42) ให้ความหมายว่า คุณภาพการให้บริการ คือ 
ผลต่างจากความคาดหวังของลูกค้าและการรับรู้คุณภาพหลังจากการใช้บริการ 
  ขณะที่ กุลธน ธนาพงศ์ธร (2528) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดีว่า มี
หลักการดังต่อไปนี้ 1) การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนใหญ่ 2) การให้บริการโดย
ยึดหลักความสม ่าเสมอ 3) การให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 4) การให้บริการโดยยึดหลัก
ประหยัด และ 5) การให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการ
ให้บริการ แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการให้บริการนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
  Kotler (1997) ได้กล่าวว่า การบริการมีลักษณะเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่
ผู้ประกอบการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งลักษณะของกิจกรรมไม่สามารถจับ
ต้องได้ และได้จัดแบ่งธุรกิจที่มีส่วนผสมการบริการ (Service Mix) ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ขายแต่
สินค้าโดยไม่มีการบริการ 2) ขายสินค้าที่มีการให้บริการหลังการขาย 3) ขายสินค้าควบการบริการ 4) 
ขายการบริการเป็นหลัก เสริมสินค้าอ่ืน ๆ หรือมีบริการเพิ่มเติม 5) ขายการบริการแต่เพียงอย่างเดียว
โดยไม่มีสินค้า  
  คุณภาพการบริการนั้น พิจารณาได้หลากหลายประเด็น ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ 
ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวณิช (2541) ได้อธิบายคุณภาพการให้บริการ (Service 
Quality) ว่ามีลักษณะดังนี้ 1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความ
สะดวกในด้านเวลาสถานที่แก่ลูกค้าคือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนานท าเลที่ตั ้งเหมาะสมเพื่อแสดงถึง
ความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า 2) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การอธิบายอย่างถูกต้อง
ใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย 3) ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ
และมีความรู้ความสามารถในงาน 4) ความมีน ้าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
เป็นกันเองมีวิจารณญาณ 5) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้าง
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ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในบริการโดยเสนอบริการที่ดีที ่สุดให้แก่ลูกค้า 6) ความไว้วางใจ 
(Reliability) บริการที ่ให้ก ับลูกค้าต้องมีความสม ่าเสมอและถูกต้อง 7) การตอบสนองลูกค้า 
(Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ      8) ความ
ปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ 9) สร้างบริการ
ให้เป็นที่รู ้จัก (Tangibles) บริการที่ลูกค้าได้รับ จะท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการ
ดังกล่าวได้ 10) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) พนักงานต้อง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 5.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์การ 
  Fombrun (1996:376)  อธ ิบายความหมายของ “ช ื ่ อ เส ียงขององค ์การ” 
(Corporate Reputation) ว่าเป็น “ผลรวมของภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ (Sum of Images) ของ
องค์การใดองค์การหนึ่งที่มีอยู่ในใจของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ” โดยชื่อเสียงเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงการรับรู้ (Perceptual Representation) เกี่ยวกับการกระท าในอดีต (Past Actions) และสิ่ง
ที ่น่าจะเกิดขึ้น (Future Prospects) เกี ่ยวกับบริษัท ซึ ่งบ่งชี ้ถึงความดึงดูดใจโดยรวม (Overall 
Appeal) ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มหลักๆ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืน ๆ 
 5.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้รวบรวมความหมายของค าว่า “การบริหาร
จัดการ” ได้ดังนี้ การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยไปเน้นที่การก าหนด
นโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง
ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์การของรัฐหรือองค์การที่ไม่มุ่งหวังก าไร (Schermerhorn, 1999) การ
บริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การส ั ่ งการ (Leading/Directing)  หร ืออ  านวยการและการควบค ุม (Controlling)  ซ ึ ่ งจะมี
ความสัมพันธ์ โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ (6M’s) เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วย
จุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน สรุปได้ว่า การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรมประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การสั่งการ หรืออ านวยการและการควบคุม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรองค์การ 
  หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือหาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง
จากองค์การภายนอก เป็นต้น ธรรมาภิบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมต่าง ๆ เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
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ปฏิบัติต่อกันและเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
ตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม (OPCD, 2011:25-26) 
  ส าหรับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งนั้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะมี
ความหลากหลายอย่างมากทั้งในแง่ระดับของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง รวมถึงขั้นตอน
ของความขัดแย้งว่ามีการพัฒนาการมาถึงขั้นใด การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วย
หลายวิธี หากใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาในองค์การได้แล้ว ยังอาจท าให้ความขัดแย้งพัฒนาตนเองและขยายวงกว้างขึ้นไปอีก ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นต่อองค์การ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขององค์การจึงเป็นสิ่งที่องค์การ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการของแต่
ละบุคคล การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การมีหลายวิธีซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ (วันชัย มีชาติ, 
2556:171-179) คือ การประนีประนอม (Compromising) การสร้างความร่วมมือ (Collaborating) 
การแก้ปัญหาร่วมกัน (Problem Solving) และการเพิ่มความสัมพันธ์ (Increasing Interaction) เป็น
ต้น 
 5.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  Mohmed, Azizan and Jali (2013) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความไว้วางใจและ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาสรุปว่า 3 ปัจจัย ได้แก่ Trust           
(ความไว้วางใจ) Past Experience (ประสบการณ์ที่ผ่านมา) และ Social Presence (การปรากฏตัว
ของผู้สื่อสารในสภาพแวดล้อมทางสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในขณะท าการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์) มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
พฤติกรรมและความตั้งใจของผู้ซื้อ โดยความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด (47%) รองลงมา
คือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา (33%) และการปรากฏตัวในสภาพแวดล้อมทางสังคมออนไลน์ (20%) 
หมายความว่า ผู ้ซื ้อให้ความสนใจที ่จะไว้วางใจก่อนแล้วขึ ้นอยู ่กับประสบการณ์ที ่ผ่านมา หรือ
ตรวจสอบระดับการปรากฏตัวในสภาพแวดล้อมทางสังคมออนไลน์ เช่น สื่อที่น าเสนอด้วยภาพจะท า
ให้การปรากฏตัวในสภาพแวดล้อมทางสังคมเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสื่อที่เป็นเสียง เป็นต้น 
  Kim and Park (2013) ศึกษาเรื่อง ผลของลักษณะต่าง ๆ ของธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (s-Commerce) ในประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู ้บริโภค โดยศึกษา
ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ ชื่อเสียง ขนาด คุณภาพข้อมูล ความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรม การสื่อสาร ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการบอกต่อ ผลการศึกษาพบว่า ชื่อเสียงสัมพันธ์กับ
ความน่าเชื่อถือในเชิงบวก ขนาดขององค์การมีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือ ในเชิงบวก ซึ่งขนาด
ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะดูเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่มีคุณภาพกับความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการท าธุรกรรมกับความน่าเชื่อถือ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ เชื่อถือได้และ



การน านโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัต ิ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอยอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ ์
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เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับความน่าเชื่อถือ และการ
บอกต่อกับความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและความเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ ซึ่งผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือในบริษัทหรือ
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าราคาต ่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับ
ความตั้งใจซื้อ และประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือจากตัวแปรด้านชื่อเสียง ขนาด คุณภาพข้อมูล ความ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรม การสื่อสาร ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบอกต่อกับความตั้งใจซื้อ
สัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญ 
  วารินทร์ รองกลัด (2559) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจใน
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความไว้วางใจใน
องค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ใน
ระดับสูง (2) ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
ผลการวิจัยทั้งหมด สรุปได้ว่า ความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  สานิตย์ หนูนิล (2559:56-76) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจ
ภาคบริการ พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลหรืออาจมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกันไป อาทิ บรรษัทภิบาลการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น มาปรับใช้ในการบริหารองค์การถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในองค์การภาคเอกชนในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง   
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสังเคราะห์
เป็นกรอบความคิดได้ดังนี ้   

 
                    
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

เง่ือนไขการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจ 
--------------------------------------------------------------- 

- ความมีชื่อเสียงของบริษัท  
- การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
- ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของบริษัท 
- ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  
- ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับบริษัท  
- การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและการไว้วางใจ  
- การไม่ละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิกสัญญา 

การสร้างความไว้วางใจในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกบั

รัฐวิสาหกิจ 
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6. ผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารบริษัท 

แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด จ านวน 5 คน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2533 ด้วย
วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งในขณะนั้นที่เล็งเห็นว่าธุรกิจการบินมีโอกาสขยายตัวและเติบโตในอนาคตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทด าเนินธุรกิจจ าหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบ ารุงอุปกรณ์สนามบิน
ทุกชนิด ตลอดมาบริษัทได้น าเสนอผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สนามบินที่ทันสมัยและหลากหลาย ซึ่งมีการใช้
งานอยู่ ณ ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ พร้อมทั้งการให้บริการเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพนักงานจ านวน 378 คน โดย
มีวิศวกรและผู้บริหารกว่า 40 คน ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า 40 ปี ทั้งนี้ พนักงานของ
บริษัทแบ่งเป็นพนักงานชาย 320 จ านวน และพนักงานหญิง จ านวน 58 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2564) 
 6.2 เงื่อนไขการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจ 

  6.2.1 ความมีชื่อเสียงของบริษัท บริษัทมีชื่อเสียงจากการด าเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี 
ได้รับการขนานนามว่า “ขาใหญ่ในวงการธุรกิจระบบสายพานล าเลียง” ในการด าเนินธุรกิจหรือเป็นคู่
ค้ากับหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องมีประวัติการด าเนินงานที่ดี มีประสบการณ์และผลงานของบริษัท
อันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ การให้บริการลูกค้า/คู่ค้า ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการ
ดูแลพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 

6.2.2 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้จ าหน่าย 
ติดตั้ง และให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามบินนั้น ได้มุ่งเน้นกับการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลัก ทั้งในเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 
มีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงระดับสากลและราคายุติธรรม รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 
(After-Sales Service) อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเป็นมิตร อีกทั้งยังมีการติดต่อสื่อสารที่ดจีน
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและให้การยอมรับในวงกว้าง 
   6.2.3 ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของบริษัทกว่า 30 ปี มีผลต่อการสร้าง
ความไว้วางใจของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากประสบการณ์บ่งบอกถึงผลงาน ความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติเมื่อบริษัทไม่มีประสบการณ์ ไม่มีผลงาน การด าเนินธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจกระท าได้ยาก 
   6.2.4 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ทางบริษัทส่งมอบให้แก่รัฐวิสาหกิจในฐานะลูกค้าถือเป็นจุดเด่น มีผลต่อการสร้างความ
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ไว้วางใจเมื่อรัฐวิสาหกิจเกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โอกาสในการที่บริษัทจะได้รับ
การพิจารณาและชนะการยื่นเสนอราคามีสูงมากขึ้น  

6.2.5 ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกค้ามีไม่
ปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันในด้านธุรกิจ เนื่องจากเป็นคู่ค้ากันมายาวนาน แต่อาจจะมีความคิดเห็น
บางประเด็นที่ไม่ตรงกันในการตีความเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

6.2.6 การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและการไว้วางใจ บริษัทด าเนินการโดยการ
จัดการความขัดแย้ง การเข้าไปพบปะท าความเข้าใจและหาข้อยุติร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบายของ   รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในบางหน่วยงาน ท าให้ต้อง
ทบทวนแนวปฏิบัติ พบปะ ประชุมร่วมเพ่ือชี้แจงและเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจใหม ่
   6.2.7 การไม่ละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิกสัญญา ในส่วนนี้บริษัทไม่เคยมี
ประวัติการถูกยกเลิกสัญญาหรือแม้แต่การละเมิดข้อตกลง เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความ
จริงใจ ตรงไปตรงมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การที่บริษัทปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนั้นบริษัท
ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงสัญญาและข้อก าหนดรายละเอียดของคู่ค้าอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานที่
คู ่ค้าก าหนด ตลอดจนปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้างด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน อีก
ประการหนึ่งการที่บริษัทไม่ถูกยกเลิกสัญญา คือ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรัปชันของลูกค้า 
 

7. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับ

รัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด ผู้ศึกษาได้ก าหนดเงื่อนไขการสร้างความ
ไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของบริษัท การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของบริษัท ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและการไว้วางใจ  และการไม่
ละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิกสัญญา เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่น าไปสู่การสร้างความไว้วางใจในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละประเด็น 
ดังนี้ 

7.1  ความมีชื่อเสียงของบริษัท บริษัทด าเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 30 ปี ท าให้บริษัทได้รับการ
ยอมรับและการให้ความไว้วางใจในองค์การ ทั้งในภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จนถูกขนานนาม
ว่า “ขาใหญ่ในวงการธุรกิจสายพานล าเลียง” โดยบริษัทจ าหน่าย ด าเนินการติดตั้งและให้บริการ
บ ารุงรักษาระบบสายพานล าเลียงสัมภาระในสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้ชื่อเสียงของบริษัท
ย่อมมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินงานกับรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานเพื่อสาธารณะ จึงมีความส าคัญอย่างมากในการคัด
สรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การท างานหรือเป็นคู่ค้า
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กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ าเป็นต้องมีประวัติ ประสบการณ์และผลงานของบริษัทอันเป็น
ที่น่าเชื่อถือ มีการรับรองด้านคุณภาพจากหน่วยรับรองภายนอก ไม่มีประวัติในการละทิ้งงาน มี
ชื่อเสียงในด้านที่ดี เช่น การมีหลักธรรมาภิบาล การให้บริการลูกค้า/คู่ค้า เป็นอย่างดี มีการดูแล
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับ สานิตย์ หนูนิล (2559) ได้ศึกษาธรรมาภิบาล
ในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ พบว่า การน าหลัก  ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหาร
องค์การถือเป็นเรื ่องที่มีประโยชน์และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในองค์การภาคเอกชนใน
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมีการเปิดเสรี ในด้านต่าง ๆ การที่จะองค์การธุรกิจจะท าการค้ากับ
ประเทศต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งก็คือ องค์การเหล่านั้นจะต้องมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการความโปร่งใส เป็นธรรม เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งหากองค์การธุรกิจ
ไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่ง
ปัจจุบันองค์การเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งองค์การในธุรกิจภาคบริการก็ได้น าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ใน
การบริหารองค์การ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์การรวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ เกิดความเชื่อมั่นใน
สายตานักลงทุนและต่อสังคมโดยรวม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารงาน ลดความ
เสี่ยงในการบริหารงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงาน เป็นต้น 

เช่นเดียวกับ Kim and Park (2013) ที่ได้ศึกษาผลของลักษณะต่าง ๆ ของธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (s-Commerce) ในประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้บริโภค พบว่า ชื่อเสียง
สัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือในเชิงบวก ขนาดขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความน่ าเชื่อถือในเชิงบวก 
ซึ่งขนาดของบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะดูเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าขนาดเล็ก ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่มีคุณภาพกับความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการท าธุรกรรมกับความน่าเชื่อถือ 
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ เชื่อถือได้
และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับความน่าเชื่อถือ และ
การบอกต่อกับความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและสอดคล้องกัน 

7.2 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้า
ทุกรายตามคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารงานของบริษัท คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและการให้บริการตามที่ก าหนดไว้สัญญาจ้าง 
การให้บริการทุกครั้งบริษัทด าเนินการตามกรอบที่ก าหนดมีมาตรฐานรองรับ ทั้งนี้ บริษัทยังสรรหา
บุคคลกรที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาด าเนินการตรงตามลักษณะงาน ท าให้ลูกค้ารู้สึกน่าเชื่อถือใน
มาตรฐานการให้บริการของบริษัท สามารถให้ความไว้วางใจได้ (Dependable) หรือ ความสามารถใน
การให้บริการอย่างถูกต้อง (Accurate Performance) และไว้วางใจ (Dependable) ดังนั้น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ ในฐานะที่
บริษัทเป็นผู้จ าหน่าย ติดตั้งและให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามบินนั้น ได้มุ่งเน้นกับการตอบสนอง
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ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งในเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงระรับสากล รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
แก่ลูกค้า (After-Sales Service) อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีจนลูกค้าเกิดความพึงพอใจและให้การยอมรับในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผดุงศักดิ์ สายสระสรง (2555) กล่าวถึง ความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นย า การ
ให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และบริการที่ให้ทุกครั้ง มีความสม ่าเสมอ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า
น่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ สามารถให้ความไว้วางใจได้ หรือความสามารถในการให้บริการ
อย่างถูกต้องและไว้วางใจ เช่นเดียวกับ Bourdeau (2005) ศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความ
ไว้วางใจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ให้บริการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การเป็นที่
พ่ึงพาอาศัยได้ ความซื่อสัตย์จริงใจ ความมีสมรรถนะในการให้บริการ การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา
และเป็นประโยชน์ รวมทั้งความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้าที ่จะเกิดขึ ้นต่อไป นอกจากนี้ Gronroos (1984); Suuroja (2003) กล่าวว่า คุณภาพการ
ให้บริการว่าเป็นการตัดสินใจของลูกค้า โดยลูกค้าจะสามารถเปรียบเทียบความคาดหวังของตัวเองกับ
การได้รับการบริการจริงในแต่ละส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spreng and Mackoy (1996) ที่
กล่าวว่า คุณภาพการบริการจะถูกเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค้าที่ตั้งเอาไว้ ถ้าคุณภาพการ
บริการเป็นไปตามความคาดหวัง ลูกค้าจะท าการกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป นอกจากนี้ Sawyer 
(2005) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่ส าคัญมี 5 ประการ คือ 1) หลักความสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่องค์กรจัดให้นั้น จะต้องตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั ้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ 2) หลักความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการ 3) หลักความเสมอภาค 
บริการที่จัดนั้นต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างสม ่าเสมอและเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริการจะต้องไม่มาก
จนเกินกว่าผลที่จะได้รับ และ 5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยาก
ใจให้แก่ผู้ให้บริการ 

7.3 ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 30 ปี 
ซึ่งมีชื่อปรากฏเป็นคู่สัญญาได้รับงานว่าจ้างจากรัฐวิสาหกิจ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
จ านวนกว่า 100 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ ้นกว่า 4,500 ล้านบาท นับว่าเป็นบริษัทที่มีผลงานและ
ประสบการณ์ในการจ าหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามบิน และด าเนินธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจของรัฐวิสาหกิจ 
เนื ่องจากประสบการณ์บ่งบอกถึงผลงาน ความสามารถ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ที่



จินดารัตน์ รูปด ี
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รัฐวิสาหกิจพิจารณาเป็นล าดับแรก ๆ คือ ผลงานที่ตรงกับงานที่รัฐวิสาหกิจนั้นด าเนินอยู่ หรือตรงกับ
ความต้องการของงานนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Nyhan & Marlowe (1997) ที ่ศึกษาความ
ไว้วางใจว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ ผลลัพธ์ทางบวกของการท างานเป็น
ผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความไว้วางใจภายในองค์การส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน 
ผลผลิตขององค์การและความผูกพันกับองค์การ ความผูกพันระหว่างองค์การอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับ 
วสันต์ ชวลิตวรกุล (2561) กล่าวว่า ในแง่ประสบการณ์ (Experience Trust) คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนความ
ไว้วางใจ เช่น การตอบสนองขององค์กรต่อความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

7.4 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายทั้งการให้บริการหลัง
การขาย การซ่อมบ ารุง ทั้งนี้การให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ทางบริษัทส่ง
มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจในฐานะลูกค้า มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจเป็นอย่างมาก บริษัทมุ่งเน้นคัด
สรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และมีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในแก่ลูกค้า ส่วนในด้านการบริการ บุคลากรของบริษัททุกคนโดยเฉพาะช่าง
เทคนิคและวิศวกร ก็ต้องมีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพราะ
หัวใจของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ คือ “คุณภาพ” จึงได้เกิดระบบควบคุมคุณภาพ หรือ ISO ขึ้น 
ซึ่งบริษัทก็ได้ผ่านการรับรอง ISO ซึ่งสอดคล้องกับ Robert (1997) ได้ศึกษาท าวิจัยค้นคว้าและสรุป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจภายในองค์กรว่า ความส าเร็จในผลงานเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในด้านของการบรรลุผลส าเร็จของงานแม้ว่ามนุษยสัมพันธ์จะท าให้เกิดความนิยม
ชื่นชมในตัวบุคคลในองค์กรมากขึ้น แต่บุคคลนั้นมีความสามารถไม่มากพอตามที่ได้คาดหวังไว้ผลการ
บรรลุผลส าเร็จก็จะอยู่ในระดับต ่า ส่งผลให้ระดับความไว้วางใจภายในองค์กรก็ไม่อาจคงเดิมอยู่ได้ 
ระดับความไว้วางใจภายในองค์กรจะมีแนวโน้มลดลง และความตรงไปตรงมาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความซื่อสัตย์จริงใจจริงจังต่อค าพูดและการกระท าอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับ Chau and Kao 
(2009) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการมีผลกระทบที่ส าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพด้านการ
บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ ้าในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Ladhari (2009) ที่ว่าการรับรู้คุณภาพการให้บริการส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมของลูกค้า อาทิ การบอกต่อกับบุคคลอ่ืนถึงประสบการณ์ท่ีดี เป็นต้น  

7.5 ความสัมพันธ์ของคู ่ค้ากับบริษัท ในที ่นี ้หมายถึง ความสัมพันธ์ของผู ้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ทั้งสององค์กรด าเนินธุรกิจแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด ในการจ าหน่าย ติดตั้งและให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามบิน บริษัท
จะต้องเป็นผู้ยื่นเสนอราคาเพื่อให้ได้รับว่าจ้างจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการยื่นประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนและ
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รัฐวิสาหกิจ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจและเอกชนหรือการร่วมงาน
ระหว่างรัฐว ิสาหกิจและเอกชน “State-Owned Enterprise-Private Partnerships” เป็นการ
ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้า
ของรัฐวิสาหกิจพึงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่มีการแข่งขันรัฐวิสาหกิจจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็น
ธรรม โดยรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญเช่นเดียวกับบริษัทในการจัดซื้อจัดหา อันเป็นกระบวนการส าคัญ
เพ่ือก าหนดค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้า และบริการที่รัฐวิสาหกิจจะน ามาใช้ด าเนินกิจการจึงจ าเป็นต้องมี
ขั ้นตอนการด าเนินงานเพื ่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รัฐวิสาหกิจยังให้ความส าคัญกับคู่ค้าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ต่างก็เอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการด าเนินธุรกิจ รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ Morgan 
and Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือ
แสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์การ ขณะเดียวกัน Stern (1997:7-17; อ้างถึงใน วรารัตน์ 
สันติวงษ,์ 2549:18) กล่าวว่า พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า 
องค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความคุ้นเคยเพ่ือครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 
C ได้แก่ 1) การสื่อสาร (Communication) 2) ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) 3) การ
ให้ข ้อผูกมัด (Commitment) 4) การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง 
(Compatibility) 5) การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ (Trust) 
และมีนา อ่องบางน้อย และพนิตา กุลศิริ (2553) กล่าวว่า ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ลูกค้าซึ่งมีความไว้วางใจจะเกิดความรู้สึกเชื่อมั่น หรือมั่นใจ
ต่อองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการและผู้ให้บริการ ความไว้วางใจได้กลายเป็นตัววัดสัมพันธภาพซึ่ง
จับต้องได้ยากระหว่างองค์กรกับลูกค้า 

7.6 การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและการไว้วางใจ บริษัทเน้นการเจรจา การสร้างความ
เข้าใจเพื่อหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทกับลูกค้า อันจะส่งผลต่อการ
ด าเนินธ ุรกิจในระยะยาวต่อองค์การ สอดคล้องกับการแก้ไขสถานการณ์ข ัดแย้ง ( Conflict 
Resolution) และการไว้วางใจ (Trust) ของ Stern (1997:7-17; อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์ , 
2549:18) ที ่ว ่า ถ้าองค์กรสามารถท าให้ลูกค้ารู ้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการที ่องค์กรต้องแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้งกับลูกค้านั่นคือ องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ก่อน
ว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่งใดที่สงสัยหรือไม่ชอบใจในสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าคิดว่าตนจะเสียเปรียบ ต้อง
ขอให้ลูกค้ารีบสอบถามเพ่ือให้พนักงานได้รีบชี้แจงโดยเร็ว ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่พึงพอใจใน
สินค้าและบริการ 
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ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขององค์การจึงเป็นสิ่งที่องค์การและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การที่เห็นได้จากการศึกษา คือ การ
เจรจาต่อรอง หรือการประนีประนอม เป็นวิธีการที่บริษัทใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง ทั้งนี้ 
บริษัทยังให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือ อันเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง
บริษัทเอกชนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ วันชัย มีชาติ (2556) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะมีความหลากหลายอย่าง
มากทั้งในแง่ระดับของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง รวมถึงขั้นตอนของความขัดแย้งว่ามีการ
พัฒนาการมาถึงขั้นใด การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วยหลายวิธี หากใช้วิธีการใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในองค์การได้แล้ว ยังอาจ
ท าให้ความขัดแย้งพัฒนาตนเองและขยายวงกว้างขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นต่อองค์การ 
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขององค์การจึงเป็นสิ่งที่องค์การและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบตามวิธีการนี้ 1) การประนีประนอม (Compromising) เป็นวิธีการที่พบบ่อยในการ
แก้ปัญหากับสหภาพแรงงาน การประนีประนอมจะไม่มีใครได้ทุกอย่างตามที่ตนเองต้องการการ
ประนีประนอมจะเป็นการแก้ปัญหาโดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งลดความต้องการของ
ตนเองลง หรือยอมฝ่ายอื ่นในบางอย่าง 2) ความร่วมมือ (Collaborating) เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายมากที่สุด การ
ร่วมมือจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที ่จะก่อให้เกิดผลแบบชนะ-ชนะ วิธีนี ้เหมาะส าหรับ
สถานการณ์ที่ต้องการผสมผสานแนวทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกในการแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายเห็น
ว่าส าคัญและไม่สามารถประนีประนอมได้ ต้องการผสมผสานมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย 
ต้องการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และความเห็นพ้องต้องกัน รวมทั้งสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน 
และลดความรู้สึกที ่จะมีผลเสียต่อความสัมพันธ์และการท างานร่วมกัน 3) การแก้ปัญหาร่วมกัน 
(Problem Solving) เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีที่สุด เพราะให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน วิธีการ
นี้จะมุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา โดยเน้นความจริงใจและเปิดเผยต่อกันถึงมุมมองของฝ่ายต่าง ๆ 
วิธีการนี้จะรับรู้ร่วมกันว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการแก้ปัญหา
บุคคลจะสามารถโต้แย้งและไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ในขณะที่ยังมีความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน ทั้งนี้ เพราะ
วิธีการนี้เชื่อว่าไม่มีใครจะถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด การหาทางออกร่วมกันจึงเป็นสิ่งส าคัญและน า
ผลดีมาสู่การแก้ปัญหา และ 4) การเพิ่มความสัมพันธ์ (Increasing Interaction) ปัญหาความขัดแย้ง
ในหลายกรณีเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานย่อย ทั้งรูปแบบของความสัมพันธ์ที่
เป็นทางการและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ การสร้างระบบความสัมพันธ์ในองค์การจะลดความ
ขัดแย้งได้มากทั้งความขัดแย้งในระดับบุคคลและความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ยังสอดคล้องกับ 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) ที่ศึกษาความไว้วางใจว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้องค์การด ารง
อยู่และประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการท างานร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อองค์ประกอบในการ
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ท างานร่วมกันมากขึ้นความไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกในองค์การจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ Nyhan 
and Marlowe (1997) กล่าวว่า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและผลงานในหลายด้าน 
ทั้งการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล ความขยัน การยุติความขัดแย้งความผูกพัน รวมทั้งผลงานส่วน
บุคคลและผลงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นเรื่องส าคัญในทฤษฎีองค์การและการวิจัย Bijlsma and 
Koopman (2003); Kramer (2006) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท าให้องค์การด ารง
อยู่และประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการด าเนินงานต้องอาศัยความพ่ึงพาอาศัยกันอย่างไรก็ตามแนวโน้ม
ในปัจจุบันมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการด าเนินงาน ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกใน
องค์การ ระหว่างหน่วยงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งความไว้วางใจเป็นแหล่งทรัพยากรที่มาจากความ
ร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

7.7 การไม่ละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิกสัญญา บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา ยึดหลักมาตรฐานสากล การที่บริษัทจะด าเนินธุรกิจหรือด าเนินงานในแต่ละครั ้งนั้น 
บริษัทต้องด าเนินการตามข้อตกลงสัญญาและข้อก าหนดรายละเอียดของคู่ค้าอย่างครบถ้วน ตาม
มาตรฐานที่คู่ค้าก าหนด ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีชื่อปรากฏเป็นคู่สัญญาได้รับงาน
ว่าจ้างจากรัฐวิสาหกิจ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน จ านวนกว่า 100 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น
กว่า 4,500 ล้านบาท จากการท าสัญญากับคู่ค้าบริษัทไม่มีการละเมิดข้อตกลงหรือการไม่ถูกยกเลิก
สัญญาจากคู่ค้าแต่อย่างใด ดังนั้นจึงท าให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่ง
การที่บริษัทไม่ถูกยกเลิกสัญญา คือ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรัปชันของรัฐวิสาหกิ จ 
กล่าวคือ บริษัทที่เป็นคู่ค้ากับรัฐวิสาหกิจ ต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอรัปชันที่ก าหนดให้บุคลากร
ทุกคนของรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอรัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งห้ามมิให้ผู้เสนอราคา คู่ค้า
ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทให้แก่
บุคลากรของรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับ Mayer et al. (1995) กล่าวว่า ความตรงไปตรงมา (Integrity) 
คือ ความสม ่าเสมอในการปฏิบัติตนด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ขณะที่ Shaw (1997) กล่าวว่า 
ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) เป็นการแสดงออกถึงความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และจริงใจ 
ต่อค าพูดและการกระท าอย่างสม ่าเสมอ นั้นคือ เมื่อพูดสิ่งใดไว้ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยพูด รวมไปถึง
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องและเป็นธรรม โดยความไว้วางใจจะอยู่ในระดับที่สูง หากบุคคลหรือ
องค์กรสามารถรักษาค าพูดและปฏิบัติได้อย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูล ประสานงานรวมไป
ถึงท างานร่วมกันตามกระบวนการและรูปแบบที่จริงใจซื่อตรงต่อกัน 

7.8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แนวทางการสร้างความไว้วางใจในระหว่างบริษัทเอกชนกับ
รัฐวิสาหกิจในการด าเนินธุรกิจระหว่างกัน ควรจะมีหลักการพ้ืนฐานหรือแนวปฏิบัติพื้นฐานดังนี้ 
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 7.8.1 การสร้างชื่อเสียง บริษัทเอกชนควรสะสมประสบการณ์ท างานและผลงานอัน
เป็นที่ประจักษ์ มีประวัติการด าเนินงานที่ดีและมีการรับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

 7.8.2 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณสมบัติทางเทคนิค ด้านราคา และด้าน
ระยะเวลาส่งมอบงาน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย (After-Sales Service) อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

 7.8.3 ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มี
คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงระดับสากล ส าหรับด้านการให้บริการโดยเฉพาะบุคลากร
ต้องมีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพราะหัวใจของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการคือ “คุณภาพ” 

 7.8.4 การปฏิสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งควร
แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยการเจรจาหรือประนีประนอมเพื่อการสร้างความเข้าใจและหาทาง
ออกร่วมกัน จะสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ความขัดแย้งได้และเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ 

 7.8.5 การด าเน ินงานของบริษัทเอกชนควรปฏิบัต ิตามข้อตกลงสัญญาและ
ข้อก าหนดรายละเอียดทุกประการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดข้อตกลงหรือถูกยกเลิก
สัญญา 

 7.8.6 ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบลูกค้า ช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าเพ่ือให้
งานของลูกคา้ด าเนินไปได้ด้วยดี เป็นคู่ค้าท่ีดีและเติบโตควบคู่กันไป 

7.9 ข้อเสนอเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
 7.9.1 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจ

ระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด เท่านั้น ยังไม่ได้มี
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาเพ่ิมเติม ควรศึกษา
การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอื่น ๆ หรือธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อน ามาศึกษา
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการสร้างความไว้วางใจที่มีต่อประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ  

 7.9.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาเห็นว่าควรที่จะศึกษาปัจจัยความส าเร็จของ
องค์การในการด าเนินธุรกิจให้บริการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถขององค์การ 
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ปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปร ิมาณ 
(quantitative research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของกรมยุทธศึกษาทหารบก จ านวน 217 
คน โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t - test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว    
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา

ทหารบก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.19,S.D.= 1.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=
4.15, S.D.=0.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅=̅3.99, S.D.=1.17) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅̅=4.04,S.D.=1.11) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.11, S.D.= 1.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅̅=3.87, S.D.=1.09) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ด้านระดับการศึกษา และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ด้านเพศ อายุ ชั้นยศ ระดับเงินเดือน 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : Jirapa.jit@nida.ac.th 
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ของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 การศึกษาขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยทุธ
ศึกษาทหารบก พบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความเพียงพอของรายได้ ด้านความยุติธรรมใน
หน่วยงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจในงาน มีทิศทางกันทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
ค ำส ำคัญ : ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน, ขวัญและก ำลังใจ 
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Factors the Morale Affecting Efficiency operation of personnel 
in Army Training Command 

 
 
 
 
 

Jirapa jitsuwan* 
Abstract 

 
 The purpose of this study Factors the Morale Affecting Efficiency operation of 
personnel in Army Training Command. This is quantitative research. Using a sample of 
personnel in Army Training Command 217 people. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis was 
tested using t-test One-Way ANOVA and Multiple regression Analysis. 
 The study result was found that Factors the Morale Affecting Efficiency 
operation of personnel in Army Training Command. Overall was at the high level 

(𝑥̅=̅4.19, S.D.= 1.10) when considered each aspect specifically, Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers was at the most level. And the lowest mean Job Security was at 

the high level (𝑥̅=̅3.99, S.D.=1.17).The Efficiency operation of personnel in Army 

Training Command Overall was at the high level (𝑥̅=̅4.04,S.D.=1.11) when considered 

each aspect specifically, Quality was at the high level (𝑥̅̅=4.11, S.D.= 1.16) And the 

lowest mean Costs was at the high level (𝑥̅̅=3.87, S.D.=1.09) Comparison of personal 
factors Affecting Efficiency operation of personnel found that by Education 
andExperience There are not different Statistically significant at the 0.05 level. By Sex, 
Age, Rank, and Salary There are different Statistically significant at the 0.05 level. 
______________________ 
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This study Factors the Morale Affecting Efficiency operation of personnel in Army 
Training Command found that Working Condition, income adequacy, Equity, Job 
Security and Satisfaction There is a positive direction with the performance of 
personnel. 
 
Keywords: Operational efficiency, morale and encouragement 
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1. บทน า  
 ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กร
หรือหน่วยงานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็น
ทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560-2564) ซึ่งยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ 2560-2579) ที่ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญใน
การท าให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แต่โดยธรรมชาติทั่วไปแล้วนั้น คนจะมีความแตกต่างกัน 
เช่น ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างาน การที่จะท าให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานได้
เป็นอย่างดีนั้น ต้องอาศัยคุณภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป ซึ่งเ ป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องมีการก ากับดูแลให้บุคลากรทุกคนในทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 2) 
 ขวัญและก าลังใจของทุกคนหรือกลุ่มคนในหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการ
หนึ่งที่จะท าให้งานของ หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหลายประการคือมีความสนใจ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นต่อหน่วยงาน มีความเสียสละ และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ (ปัทมาพร ท่อชู , 2559 : 
4) กรมยุทธศึกษาทหารบก มีพลโท วิสันติ สระศรีดา เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ล าดับที่ 48 การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้น โดยตั้งแต่ ปี 2516 เป็น
ต้นมา วาระของเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก อยู่ในช่วง 1-2 ปี ท าให้บางครั้ง การด าเนินงานตาม
นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง หรือมีนโยบายใหม่ๆมาแทนที่ รวมถึงการสับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาในระดับ
ผู้อ านวยการกองต่างๆ ตามวาระและตามความก้าวหน้า ท าให้ข้าราชการประจ าต้องมีการปรับเปลี่ยน
การท างานอยู่เสมอๆ  ซึ่งในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารนั้นนอกจากจะมีระเบียบวินัยและ
ค าสั่งเป็นตัวควบคุมให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือความสุขกาย
ความสบายใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยขวัญและก าลังใจเป็น
ปัจจัยก าหนด หรือเป็นพลังผลักดันให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ดั งนั้นขวัญและ
ก าลังใจจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
เพราะการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจจะเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพของ ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระดับสูงตามความต้องการและส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์กร (กฤษณะ นันทะวิชัย, 2560 : 2) โดยในการปฏิบัติงานนั้นผู้ที่มีขวัญและก าลังใจดีมักจะเป็นผู้ที่
มี ความสามารถในการท างานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายขององค์กรและจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
ให้กับหน่วยงาน ขวัญก าลังใจจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพของข้าราชการ ซึ่งจะมี
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อิทธิพลต่อผลงานของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการที่จะ
ปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหน่วยงานของตนเองมาท าการศึกษาวิจัย เพื่อค้นหาสาเหตุ
และปัจจัยในด้านต่างๆที ่อาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้งานที่ได้รับมอบบรรลุ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อภาพรวมของกองทัพบก  ส าหรับการศึกษาปัจจัยขวัญและ
ก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาความรู้สึกของข้าราชการที่มีต่อปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่ โดยมีภาวะแวดล้อมเป็นตัวจูงใจ โดยจะแสดงออกมาในระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื ่องละเอียดอ่อนมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความต้องการหรือ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยคิดว่าการศึกษาเรื่องขวัญ และก าลังใจในการท างานนั้น จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ข้าราชการมีภักดี
ต่อองค์กร อุทิศสติปัญญาความสามารถให้แก่องค์กรในยามที่ประสบภาวะคับขัน เข้าใจวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆและก่อให้เกิด ความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
3.เพ่ือเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
4.เพื่อศึกษาปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
  3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงาน (Efficiency) คือ เมื ่อผลการปฏิบัต ิงานที ่ด ีก ็ถ ือว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงและถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานต ่า
ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการท างานโดยการสร้าง
สมทรัพยากร และความมั่งคั ่งเก็บไว้ภายใน เพื ่อขยายตัวต่อไป และเพื ่อเอาไว้ส าหรับรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดวิกฤตการณ์จากภายนอกได้ด้วย (ธงชัย สันติวงษ์, 2559 : 30) 
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 ประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาดและความสามารถของความส าเร็จ หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของตนเองและองค์กร (กันตยา เพ่ิมผล, 2554 : 2) 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวของ
องค์กร ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการ ที่เหมาะสมกับองค์กรของตน และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2554 : 86)   
 Carto (2006: 9) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าหมายถึงการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต ่าที่สุด 
กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมายหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุด 
 Xinzhu and Anne, (2007: 359) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า 
หมายถึง การที่องค์การสามารถผลิตปัจจัยน าออก (ก าไร) สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัยน าเข้า(ต้นทุน) 
ต ่าสุด กล่าวคือ สามารถผลิตปริมาณสินค้าหรือการให้บริการได้มากที่สุด คุณภาพของสินค้าหรือ
คุณภาพการให้บริการดีที่สุดโดยคาใช้จ่ายในการผลิตต ่าสุดและสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้
ทันเวลา 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ รวมถึง ความพึง
พอใจที่เกิดแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่าและปริมาณการใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด  
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) ปัจจุบันมีความ
เจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจ าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับ
ค าสั่งตามที่มอบหมายเท่านั ้น ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การหรือใน
ปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส าเร็จความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ 
ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ ใน
ส่วนของความหมายตามท่ีนักวิชาการให้ไว้ มีดังนี้ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรร
หา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา
บ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีใน
การปฏิบัติงาน (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557: 56 ) 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 



จิราภา จิตรสุวรรณ 
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 กานดา จันทร์แย้ม (2556 : 94)  กล่าวว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพ
จิตใจของบุคคลในกลุ่มหรือองค์กรที่ก่อให้เกิดก าลังใจ ทัศนคติและความพอใจในงานซึ่งจะก่อให้เกิด
ความมุง่มั่นที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้ 
 สมคิด  บางโม (2558 : 189-190) กล่าวว่า ขวัญ (Morale) หมายถึง ความพึงพอใจและ
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคคล  ที่จะอุทิศทุกสิ่งอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและ
ทรัพย์สินเพือ่สนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 Dale (1985: 445) ได้กล่าวว่าขวัญในการปฏิบัติงานหมายถึงองค์ประกอบ ที่ประกอบด้วย 
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน การแสดงออกซึ่งความรู้สึกเมื่อรวมกันแล้วย่อมแสดงถึงความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการท างาน ความสัมพันธ์ในการท างานกับนายจ้างและผู้ร่วมงานอ่ืนๆ 
 สรุปว่า ขวัญก าลังใจ คือ สภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึกทางอารมณ์ของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดก าลังใจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดย
แสดงออกเป็นความตั้งใจความสามัคคีของแต่ละบุคคลที่มุ ่งท างานด้วยความพยายามและความ
รับผิดชอบเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและเป็นสาเหตุท าให้เกิดขวัญใน
การปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างขวัญให้ถูกจุด หรือถูกวิธีนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่มีอิทธิพลต่อขวัญหรือมูลเหตุ ท าให้เกิดขวัญทฤษฎีที่ส าคัญ
ได้แก่ 
 ทฤษฎีของ Herzberg (อ้างถึงในรังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2558 : 43) มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 
2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้แก่ องค์ประกอบจูง
ใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบ
สุขอนามัย (Hygiene Factors) 

องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
โดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 
   1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จ
สิ้น ประสบผลส าเร็จอย่างดีสามารถแก้ปัญหาต่างๆเก่ียวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน 
   2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก
บุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการณ์ยกย่องชมเชย การ
ให้ก าลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
 3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั ้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง 
 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมี
อ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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    5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สงูขึ้น 
มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

องค์ประกอบค ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene 
Factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือ
หย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 
  1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 
  2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความน่าจะ
เป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
  3) ความสัมพันธ์กับผู ้บ ังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื ่อนร่วมงาน ( Interpersonal 
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
  4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติ
และมีศักดิ์ศร ี
  5) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

6) สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น  แสง
สว่าง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 

7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น 
การไม่ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว 

8) ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ท างาน 
 9) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือ
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 
 สรุปได้ว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ ความเป็นผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจใน
งานความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงปลอดภัย
ในการท างาน ผลตอบแทนที่พึงได้ โอกาสที่จะก้าวหน้า และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหาร 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน จึงสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ ดัง
ภาพที่ 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
  

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อายุ  
 3. ระดับการศึกษา  
 4. ชั้นยศ  
 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  
 6. ระดับเงินเดือน 

ตัวแปรอิสระ 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ของข้าราชการทหารกรมยุทธศึกษาทหารบก 
1. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความเพียงพอของรายได้ 
3. ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน 
4. ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
5. ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 
6. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
7.ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
8. ด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  
9. ด้านความพึงพอใจในงาน 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก 

1.ด้านคุณภาพของงาน 
2.ด้านปริมาณงาน 
3.ด้านเวลาที่ใช้ในงาน 
4.ด้านค่าใช้จ่าย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3.4 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
  3.4.1 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   3.4.2 ประเภทของข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 ข ้อม ูลท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษาในคร ั ้ งน ี ้ เป ็นข ้อม ูลปฐมภ ูม ิท ี ่ ได ้มาจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยให้ผ ู ้ตอบเป็นผู ้กรอกแบบสอบถามเอง เป็นการวิ จ ัยเชิงส  ารวจ (Survey 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกซึ ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  
ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ชั้นยศ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมยุทธศึกษาทหารบก และระดับเงินเดือน   
   ส่วนที ่ 2 เป็นข้อมูลเกี ่ยวกับขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบก มีลักษณะเป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก มีลักษณะเป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะปัจจัยขวัญและก าลังใจที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก  

 3.4.3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก มีจ านวนทั้งหมด 470 คน 
คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ ( Stratified Random Sampling)  
ก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973 :  727) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5 % ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
จ านวน 217 คน 
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4. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 115  คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 มีอายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 ชั ้นยศ ส.ต.-ส.อ. จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีระดับเงินเดือน 
25,001 – 30,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 
 4.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบก 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ 𝑥̅ ̅ S.D. 
ระดับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขวัญ

และก าลังใจ 

1.ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 4.09 1.05 มาก 
2.ด้านความเพียงพอของรายได้ 4.22 1.00 มากที่สุด 
3.ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน 4.18 1.12 มาก 
4.ด้านโอกาสความก้าวหน้า 4.29 1.14 มากท่ีสุด 
5.ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 4.21 1.21 มากท่ีสุด 
6.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.32 1.06 มากท่ีสุด 

7.ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 4.16 1.18 มาก 
8.ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 3.99 1.17 มาก 
9.ด้านความพึงพอใจในงาน 4.23 1.01 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.19 1.10 มาก 

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับสรุปได้ ดังนี้ 

4.2.1 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจและ
ให้อิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ล าดับถัดมา เมื่อท่านเกิดปัญหาอุปสรรคในการท างาน ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด  
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4.2.2 ด้านโอกาสความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มตาม
ต าแหน่งหรือกรณีท่ีมีเหตุพิเศษอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2.3 ด้านความพึงพอใจในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจกับงานที่ท าเพราะเป็นงานที่ท่านชอบ อยู่
ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ท่านมีความพึงพอใจในงานที่ท า เพราะว่างานท าให้ท่านมีความสุข อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

4.2.4 ด้านความเพียงพอของรายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เงินเดือน ที่ได้รับท าให้ฐานะครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอส าหรับการเก็บออมและการลงทุน 
เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2.5 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพิจารณาแต่งตั้ง เลื ่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2.6 ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การด าเนินงาน ด้านสวัสดิการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวก
และรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ได้รับสวัสดิการต่างๆเพียงพอกับความต้องการ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

4.2.7 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ
มากที่สุด ล าดับถัดมา ท่านมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2.8 ด้านสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด  
ล าดับถัดมา สถานที่ท างานมีความสะอาด อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2.9 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคงเป็นองค์กรที่มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการสร้างผลผลิต/ผลิตภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 



จิราภา จิตรสุวรรณ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 𝑥̅ ̅ S.D. 
ระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

1.ด้านคุณภาพของงาน 4.14 1.13 มาก 
2.ด้านปริมาณงาน 4.05 1.06 มาก 
3.ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน 4.11 1.16 มาก 
4.ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน 3.87 1.09 มาก 

เฉลี่ย 4.04 1.11 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา

ทหารบก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับสรุปได้ ดังนี้ 
4.3.1 ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านสามารถลดขั้นตอนในการท างานเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้นกว่า
เดิม อยู ่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ท่านมีการน าความรู ้และเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เพื ่อให้เกิด
คุณภาพสูงในการท างานมากข้ึนกว่าเดิม อยู่ในระดับมาก  

4.3.2 ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันตาม
ก าหนดเวลาและบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ท่านมีความเข้าใจระบบงาน 
ขั้นตอน การปฏิบัติเป็นอย่างดี ท าให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.3.3 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื ่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมา ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับ
ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก  

4.3.4 ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ล าดับถัดมา การใช้งบประมาณของหน่วย ท่านด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการเสมอ อยู่ในระดับมาก  

4.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 

ได้แก่ อายุ ชั้นยศ และ ระดับเงินเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ,0.005 และ 
0.007 ตามล าดับ 



ปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมยทุธศึกษาทหารบก 
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ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาที ่ใช้ในการปฏิบัติราชการที ่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ตามตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม 
 

แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
1.เพศ                                   ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน     
ของบุคลากร 

ในสังกัด 
กรมยุทธศึกษา 

ทหารบก 

 √ 
2.อายุ                                √  
3.ระดับการศึกษา                √ 
4.ชั้นยศ √  
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  √ 
6.ระดับเงินเดือน √  

 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
พบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Sig. = 0.000) ด้านความเพียงพอของรายได้ (Sig. = 

0.000) ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน (Sig. = 0.021) ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Sig. = 
0.000) และด้านความพึงพอใจในงาน (Sig. = 0.005) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรม
ยุทธศึกษาทหารบก ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด 
คือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.359 ด้านความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.326 ด้านความพึงพอใจ
ในงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.206 ด้านความเพียงพอของรายได้ใน
หน่วยงาน   ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.148 และด้านความยุติธรรมใน
หน่วยงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.122 โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ร้อยละ 67.20 ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้ 
 ý = a + X1 + X2 + X5 + X8 + X9 
 ý = 0.209 + 0.359 + 0.148 + 0.122 + 0.326 + 0.206 



จิราภา จิตรสุวรรณ 
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 จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากขวัญและก าลังใจด้านสภาพการปฏิบัติงานเพิ ่มขึ้น                  
1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบก จะเพ่ิมข้ึน 0.359  หน่วย  
 ขวัญและก าลังใจด้านความเพียงพอของรายได้ เพิ่มขึ้น  1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเพ่ิมข้ึน 0.148 หน่วย 
 ขวัญและก าลังใจด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน เพิ่มขึ้น  1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ 
คงที่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเพิ่มขึ้น 0.122 
หน่วย 
 ขวัญและก าลังใจด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพิ่มขึ้น  1 หน่วย ในขณะที่
ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเพ่ิมข้ึน 
0.326 หน่วย 
 ขวัญและก าลังใจด้านความพึงพอใจในงาน เพิ่มขึ้น  1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเพ่ิมข้ึน 0.206 หน่วย 
 

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
5.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก  

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.19,S.D.=1.10) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชา ต้องมีกา รมอบ
อ านาจและให้อิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและด้านโอกาส
ความก้าวหน้า โดยงานที่ปฏิบัติอยู่ ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิติยา ขุนยศ (2557 : 48) ได้ศึกษาเรื่อง ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการ
ทหารมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสมบัติ ปัญญาจิ
รพงศ์ (2556 : 67) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั้นประทวนพล
ทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผล
การศึกษา พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั ้นประทวน พลทหารและ
อาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

  5.1.1 ด้านสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅=̅4.09,S.D.=1.05) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ โดยเพื่อนร่วมงานให้ความ
ร่วมมือในการท างาน และสถานที่ท างานมีความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ ปัญญาจิ
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รพงศ์ (2556 : 67) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั้นประทวนพล
ทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผล
การศึกษา พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั ้นประทวน พลทหารและ
อาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ด้านสภาพการ
ท างานและความรับผิดชอบในหน้าที่ อยู่ในระดับมาก 
  5.1.2 ด ้ านความเพ ี ยงพอของรายได้  ในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับ มากท ี ่ สุ ด 

(𝑥̅=̅4.22,S.D.=1.00) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ ในด้าน
ของเงินเดือนที่ได้รับท าให้ฐานะครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   และเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอ
ส าหรับการเก็บออมและการลงทุน เช่น พันธบัตรออมทรัพย์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิตา ปิ่น
ทองค า (2556 : 64) ได้ศึกษาเรื ่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามพราน อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดับมาก  

  5.1.3 ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.18,S.D.=1.12) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการด าเนินงานด้านสวัสดิการ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว ได้รับสวัสดิการต่างๆเพียงพอกับความต้องการ และ
ได้รับการอนุมัติวันลาพักผ่อนตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติยา  ขุนยศ (2557 : 
48) ได้ศึกษาเรื่อง ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก  
  5.1.4 ด ้ าน โอกาสความก ้ า วหน ้ า  ในภาพรวมอย ู ่ ใ น ร ะด ั บม ากท ี ่ สุ ด 

(𝑥̅=̅4.29,S.D.=1.14) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจโดยงานที่
ท่านปฏิบัติอยู่ ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสได้รับ
เงินเพิ่มตามต าแหน่งหรือกรณีที่มีเหตุพิเศษอย่างเหมาะสม และได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี  สรรค์นิกร (2554 : 51) ได้ศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ส่วนกลาง) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
  5.1.5 ด ้านความย ุต ิธรรมในหน ่วยงาน  ในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมากที ่สุด 

(𝑥̅=̅4.21,S.D.=1.21) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการ
พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคลากร มี การพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชา
มีความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลงาน และสามารถชี้แจงข้อมูลให้ทราบได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณิตา บุเงิน (2557 : 57) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน



จิราภา จิตรสุวรรณ 
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ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก 
  5.1.6 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ บัญชา  ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.32,S.D.=1.06) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจโดยผู้บังคับบัญชามอบอ านาจและให้อิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในการท างาน ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเสมอซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชณิตา บุเงิน (2557 : 57) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 
  5.1.7 ด ้านความส ัมพ ันธ ์ก ับเพ ื ่ อนร ่วมงาน  ในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก 

(𝑥̅=̅4.16,S.D.=1.18) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ  โดย
บุคลากรสามารถท างานร่วมกับคนอื ่นได้เป็นอย่างดี มีการปรึกษาหารือกับเพื ่อนร่วมงานอย่าง
สม ่าเสมอ และได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเสมอเม่ือมีปัญหาในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิติยา ขุนยศ (2557 : 48) ได้ศึกษาเรื่อง ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการ
ทหารมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
อยู่ในระดับมาก  
  5.1 .8 ด ้ านความม ั ่นคงในการปฏ ิบ ัต ิ งาน ในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก                      

(𝑥̅̅=3.99,S.D.=1.17) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ โดย
บุคลากรต้องการความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน หน่วยงานของท่านมีความม่ันคงเป็น
องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการสร้างผลผลิต/ผลิตภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และทันสมัย และบรรยากาศในที่ท างาน เช่น ความเป็นสัดส่วนความสะอาดเรียบร้อย แสง
สว่าง การถ่ายเทอากาศ ท าให้ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
ปทิตตา  จันทวงศ์ (2559 : 82) ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
ของล ูกจ ้างมหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร ์ ว ิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว ่าล ูกจ ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านแรงจู งใจและ
ปัจจัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

  5.1.9 ด้านความพึงพอใจในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(�̅�̅=4.23,S.D.=1.01) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ โดยมีความต้องการความพึงพอใจกบั
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งานที่ท าเพราะเป็นงานที่ท่านชอบ มีความพึงพอใจในงานที่ท า เพราะว่างานท าให้ท่านมีความสุข งานที่ท า
ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าที่ให้บรรลตุามเป้าหมายเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลัมพล สิงห์โสม (2559 : 60) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิาน
ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ความทุ่มเทอุทิศตนในการท างานรองลงมา ความพึงพอใจใน
การท างานความกระตือรือร้นในการท างานความร่วมมือร่วมใจในการท างานและความรับผิดชอบในการ
ท างาน 
  5.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.04,S.D.=1.11) เพราะว่า บุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน โดยบุคลากรสามารถลดขั้นตอนในการท างานเพ่ือให้งานมีคุณภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม และด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันตามก าหนดเวลาและบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี  สรรค์นิกร (2554 
: 51) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

 5.2.1 ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅̅=4.14,S.D.=1.13) เพราะว่า 
บุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก สามารถลดขั้นตอนในการท างานเพื่อให้งานมีคุณภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม มีการน าความรู้และเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เพ่ือให้เกิดคุณภาพสูงในการท างานมากขึ้นกว่าเดิม 
และสามารถใช้ความรอบรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวท่านเอง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี จอมค าสิงห์ (2560 : 82) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที ่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา พบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 5.2.2 ด ้านปร ิมาณงาน ในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก (𝑥̅=̅4.05,S.D.=1.06) เพราะว่า 
ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับ 
และสามารถแก้ไขปัญหาหรือการให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อโดยไม่มีคั ่งค้าง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559 : 57) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ



จิราภา จิตรสุวรรณ 
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บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพในด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับมาก 

 5.2.3 ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=̅4.11,S.D.=1.16) เพราะว่า 
ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
ตามก าหนดเวลาและบรรลุตามเป้าหมาย มีความเข้าใจระบบงาน ขั้นตอน การปฏิบัติเป็นอย่างดี ท าให้
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559 : 57) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านเวลา  อยู่ในระดับมาก 

 5.2.4 ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=̅3.87,S.D.=1.09) 
เพราะว่า ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณของหน่วย ท่านด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการเสมอ และสามารถใช้งบประมาณของกรมยุทธศึกษาทหารบกให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี จอมค าสิงห์ (2560 : 82) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที ่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา พบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ด้านการประหยัดหรือความคุ้มค่าของ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

5.3 การทดสอบสมมุติฐานปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
  5.3.1 การเปรียบเทียบด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่าเพศชายให้ความส าคัญกับด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน  
สูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชาย ที่ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมาย การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
รับผิดชอบโครงการหรือแผนการด าเนินงานจึงท าให้ต้องค านึงถึงงบประมาณหรือภาระค่า ใช้จ่ายของ
หน่วยงาน จึงท าให้ เพศมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณิตา บุเงิน (2557 : 57) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่าการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 



ปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมยทุธศึกษาทหารบก 
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  5.3.2 การเปรียบเทียบด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายที ่ใช้ในการท างาน 
แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะว่า บุคลากรสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
มีอายุไม่เกิน 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี  มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ท างาน สูงกว่า เจ้าหน้าที่สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุ 41 – 50 ปี เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุ
น้อยให้ความส าคัญในการด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณของกรมยุทธศึกษาทหารบก จึงท าให้
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน มากกว่าอายุ 41 – 50 ปี ที่ไม่ค่อยความส าคัญระเบียบวิธี
งบประมาณ จึงท าให้อายุมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี จอมค าสิงห์ (2560 : 82) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา พบว่า 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจ าแนก จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่
อายุต่างกันด้านความความทันเวลา มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความทันเวลาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
  5.3.3 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านชั้นยศที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงานและ
ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะที่มีชั้นยศ พ.ต.- 
พ.อ. มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานสูงกว่า เจ้าหน้าที่สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบกที่ไม่มียศ ที่มีชั้นยศ ส.ต.-ส.อ. จ.ส.ต.- จ.ส.อ. และ ร.ต. - ร.อ. เนื่องจากบุคลากรที่มีชั้นยศ 
พ.ต.- พ.อ. เป็นต าแหน่งที่เป็นหัวหน้างานจึงท าให้ต้องมีการควบคุมดูแลการท างานจึงท าให้ต้องสนใจ
คุณภาพของงาน ปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการท างานเพ่ือที่จะท าให้สามารถด าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายการด าเนินการของหน่วยงาน จึงท าให้ชั ้นยศ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพล ธูปประสม (2556 : 
51) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจใน การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกใน
กองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที ่แจ้งวัฒนะ ได้แก่ ยศ และส าหรับปัจจัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  5.3.4 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับเงินเดือนที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาที่ใช้ใน
การท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่าบุคลากรสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารบกที่มีระดับเงินเดือนสูงกว่า 30,00บาทมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานสูง
กว่า เจ้าหน้าที่สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีระดับเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ระดับเงินเดือน
15,001 – 20,000 บาท ระดับเง ินเดือน 20,001 – 25,000 บาท และระดับเง ินเดือน25,001 – 
30,000 บาท เนื่องจากบุคลากรสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มี
เงินเดือนสูง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานมากอีกทั้งเป็นระดับผ็บังคับบัญชาของงานจึงท าให้มี
ประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้ระดับเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณิตา  บุเงิน (2557 : 57) ได้ศึกษาเรื่อง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า การ
เปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม รายได้ต่อ
เดือน เห็นว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
  5.3.5 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า หน่วยงานมีการ
ส่งเสริมนโยบาย แผนงานเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ให้พร้อม และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยเฉพาะนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงานจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สิน เป็นต้น จึงท าให้ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัญชลี จอมค าสิงห์ (2560 : 82) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจ าแนกตาม
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน พบว่า มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับชลัมพล สิงห์โสม 
(2559 : 60) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
  5.3.6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) พบว่า 
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Sig. = 0.000) ด้านความเพียงพอของรายได้ (Sig. = 0.000) ด้านความ
ยุติธรรมในหน่วยงาน (Sig. = 0.021) ด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน (Sig. = 0.000) และด้านความ
พึงพอใจในงาน (Sig. = 0.005)  มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าปัจจัย
ดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.377 ด้านความเพียงพอของรายได้ มี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.141 ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.093 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.151 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.359 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.326 ด้านความพึงพอใจในงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.206 ด้านความ
เพียงพอของรายได้ในหน่วยงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.148 และ ด้าน
ความยุติธรรมในหน่วยงานค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.122 โดยมีอ านาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ร้อยละ 67.20 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Weakliem  and  Frenkel (2006 : 345) ได้ศึกษาเก่ียวกับขวัญก าลังใจกับผลการปฏิบัติงานใน
ที่ท างานการศึกษาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและก าลังใจกับผลผลิตจากการท างานโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างในสถานที่ท างานในประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพล
กับผลผลิตในลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงผลกระทบของขวัญและก าลังใจต่อผลผลิตจากการท างานจะ
แสดงออกชัดเจนเมื่อการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญนอกจากนั้นขวัญและก าลังใจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการท างานที่มากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการ
ท างานและผลผลิตจากการปฏิบัติงานจะอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับสูง
ดังนั้นกล่าวได้ว่าอิทธิพลของขวัญและก าลังใจต่อผลผลิตเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของกา ร
ท างานนั่นเอง 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 ปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก โดยจากการศึกษาพบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงาน  ด้านความเพียงพอของรายได้  



จิราภา จิตรสุวรรณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

295 

ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจในงาน 
ดังนั้นผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ ดังนี้ 
  1) กรมยุทธศึกษาทหารบกควรสร้างความสัมพันธ์จากความศร ัทธาที ่ม ีต่อ
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรกับบุคลากร และบุคลากรกับหน่วยงาน 
ส่งผลท าให้กรมยุทธศึกษาทหารบก มีการพัฒนาเติบโต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับ
ต้องให้ความส าคัญและเร่งเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันในกรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อให้บุคลากร
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกันพัฒนาองค์กรและเกิดผลประโยชน์ที่ จะได้รับ
ร่วมกัน ส่วนในด้านการความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรกับบุคลากรควรส่งเสริมให้มีการท างาน
เป็นทีมในหน่วยงาน โดยเริ่มจากการท างานเป็นทีมในกลุ่มงาน แผนก หรือฝ่าย และค่อยๆ ปรับขึ้นสู่
ระดับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดความรักและสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน 
  2) ด้านความพึงพอใจในงาน หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความรู้ความสามารถ อย่าง
เต็มที่ในการท างาน เพื่อจะได้ทราบปัญหาต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นแนวทางแก้ไขและ
ต้องด าเนินการปรับปรุงด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะในด้านโอกาสที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
ดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) ด้านความเพียงพอของรายได้ หน่วยงานต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยและจัดการ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ของบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก โดย
ต้องด าเนินการด้านความเพียงพอของรายได้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะด้านเงินเดือนที่ได้รับ ต่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบัน โดยพิจารณาให้มีเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินรางวัลส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนควรพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก 
  4) ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน หน่วยงานควรมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและ
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผล การปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาต้องแสดงให้
บุคลากรได้เห็นถึงความยุติธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผลพร้อมที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งจะน าไปสู่ความไว้วางใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
  5) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
และสะดวกต่อการท างาน เช่น เครื่องใช้ภายในส านักงาน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เป็นต้น 
  6) ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมอบอ านาจการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน มีความม่ันคงในการ
ท างาน ทั้งด้านรายได้ สวัสดิการและความก้าวหน้า และมีความยุติธรรมในการโยกย้าย สับเปลี่ยน
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หน้าที่หรือให้ลาออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งต้องมีการจัดบุคลากรให้ตรงกับงานตามความ
เหมาะสม มีการวางแผนงานจัดระบบงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และมีการประเมินผลงานตามการ
ด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย และมีการแบ่งงานอย่างเป็นธรรม 
  7) บุคลากรสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุ 41–50 ปี ขาดการให้ความส าคัญ
ในการด าเนินการตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณของกรมยุทธศึกษาทหารบก จึงท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรหาแนวทางในการก าหนดระเบียบและวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณของกรมยุทธศึกษาทหารบก และด าเนินการให้บุคลากรสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุ 41–50 ปี ด าเนินการฝึกอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
วิธีการใช้งบประมาณของกรมยุทธศึกษาทหารบก 
  8) บุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่ไม่มียศ ที่มีชั้นยศ ส.ต. -ส.อ. จ.ส.ต.- 
จ.ส.อ. และ ร.ต. - ร.อ. ขาดการวางแผน ไม่ปฏิบัติตามแผนการด าเนินตามแผน และขาดการ
ควบคุมดูแลการท างาน คุณภาพของงาน ปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการท างาน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดขั้นตอน หรือวิธีในการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมาย จัดท า
แผนตามเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กับกรมอื ่นๆหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรมในสังกัด
กระทรวงกลาโหม เช่นกรมเสมียนตรา ส านักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นต้น เพื่อน าผลมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานของกระทรวงกลาโหมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ทีส่่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก  
 3) ควรศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก                   
เชิงคุณภาพ โดยด าเนินการศึกษาเป็นการเฉพาะกลุ่ม เช่น อายุ ระดับชั้นยศ ระดับเงินเดือน เป็นต้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้นอันส่งผลต่อคุณภาพในการบริหาร
จัดการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
  



จิราภา จิตรสุวรรณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

297 

บรรณานุกรม 
 
กิติยา  ขุนยศ. (2557).  ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารส านักนโยบายและแผนก
 กลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.   
กันตยา เพ่ิมผล. (2554). การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. 
จิตติมา อัครธิติพงศ์. (2556). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
ชลัมพล สิงห์โสม. (2559). ขวัญและก าลังใจในก ารปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนใน
 สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏนครสวรรค์. 
ชณิตา  บุเงิน. (2557). ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
 พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 
 วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2555). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธงชัย สันติวงษ์. (2559). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ : เจริญพัฒน์. 
ปทิตตา  จันทวงศ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
 สงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยาเขตหาดใหญ ่ . ว ิ ทยาน ิพนธ ์  ร ั ฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิ ต 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  (2555). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด.  
พฤธิสิทธิ์ อุทุม. (2559). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้ว. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พูลสุข  สังข์รุ่ง. (2554). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่10. กรุงเทพฯ : บี เคอินเตอร์ ปริ้นท์. 
รัฐพล  ธูปประสม. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและ
 เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย. วิทยานิพนธ์ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต. 
วิรัช  สงวนวงศ์วาน. (2554). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโด
 ไชน่า 
ศิตา ปิ่นทองค า. (2556). ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม
 พราน อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
 ทองสุข 



ปัจจัยขวัญและก าลังใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมยทุธศึกษาทหารบก 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

298 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั ้งสินทรัพย์ศิร ิ. (2554). การจัดการและ 
 พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพ : บริษัท วิทยพัฒน์จ ากัด. 
สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์. (2556). ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั้นประทวนพลทหาร 
 และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด.
 วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
สมพงษ์  เกษมสิน.(2556). การบริหารงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช. 
สุพรรณี  สรรค์นิกร (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น
 ของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง).วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุรพล พยอมแย้ม. (2556). จิตวิทยาในงานชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บางกอก -คอมเทค 
 อินเตอร์เทรด 
อนันต์ชัย คงจันทร์. (2557). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ :  หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง. 
Certo, Samuel C. (2006). Modern management. 10 th ed. New Jersey: Pearson Prentice. 
Dale Ernest. (1985).  Management : theory and practice. New York : Grolier. 
Dessler, Gary. (2014 ) .  A framework for human resource management. Upper Saddle 
 River, N.J. : Pearson Prentice Hall. 
Weakliem, D, & Frenkel, S. (2 0 0 6 ) .  Moral and workplace performance. Work and 
 Occupations August, 33(3), 335-361. 
Xinzhu Liu and Anne Mills. (2007). Public Ends, Private Means: Strategic Purchasing of 
 Health  Services. Washington, DC: World Bank Publications. 
 
 



 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

299 

ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID 19  
ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ จ ากัด 

 
 
 
 
 

เจตน์ โนหล้ำ* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด covid19 
ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสาในช่วงโรคระบาด Covid-19  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
คิดเห็นทางการตลาดของลูกค้าที่ซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสา 3) เพ่ือพัฒนาจากข้อปรับปรุง เสนอแนะ 
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสาสู่การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับปี พ.ศ. 2565 โดย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก 
(In-depth Interview) แบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจ าของร้านค้าดอกไม้
กระดาษสาของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ จ ากัด  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของร้านดอกไม้กระดาษสา บริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ 
แอน แฮนดิคราฟ จ ากัด  จ านวน 10 คน ทุกคนประกอบกิจการส่วนตัว ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์มีช่วง
อายุคือ 28-45 ปี อาศัยอยู่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทุกคนใช้ดอกไม้กระดาษสา
น ามาตกแต่ง ประดับ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กระดาษสาโดยผู้บริโภคได้เป็นคนออกแบบ ก่อน
วิกฤติการณ์โรคระบาด ผู้บริโภคที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเดินทางไปเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสาที่ร้าน 
ตั้งอยู่ที่ตลาดนัด จตุจักร เมื่อเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด ผู้บริโภค ต่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือก
ซื้อดอกไม้โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อคื อ Line Facebook 
และ E-mail ทดแทน พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อชนิดดอกไม้ สีดอกไม้ ยังเป็นแบบเดิม ไม่มี
การเลือกซื้อดอกไม้สีหรือชนิดอื่น เพราะไม่อยากมีความเสี่ยงเรื่องการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับงานที่ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : makemefrompaper@jyflower.com 

  

mailto:makemefrompaper@jyflower.com


ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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ประกอบอยู่  ความถี่ในการเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสาของผู้บริโภค ยังบริโภคดอกไม้กระดาษสา
เหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid19 เนื่องจาก งานที่ท าไม่มีผลกระทบกับสภาวะโรคระบาด 
Covid 19 อีกทั้งไม่ซื้อสินค้าทนแทนดอกไม้กระดาษสา โดยให้ความเห็นว่าดอกไม้กระดาษสา เป็น
หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ ่นจากบรรพบุรุษที ่ประณีต มีขนาดเล็ก และสีของดอกไม้ที ่สวยงาม  
ผู้บริโภคทุกคนมีความภูมิใจในการมอบเป็นของขวัญ แทนค าขอบคุณ การแสดงความรู้สึกยินดี และ
เสียใจ หรือน าเสนอ ผลิตภัณฑ์ที ่ท าจากดอกไม้กระดาษสา เพราะเป็นงานเชิงศิลปะ (Artificial 
Flowers) มากกว่าสินค้าชนิดอื่น กลุ่มผู้บริโภคได้รับข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์จาก
ภาพที่สื ่อสารผ่าน Page Faceook  Instagram และ Line official ของทางร้าน และรู ้สึกว่าการ
สื่อสารทางรูปภาพและเรื่อง ผ่านการโพสต์ลง Page Faceook  Instagram และ Line official ของ
ทางร้าน สร้างความน่าสนใจและมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสามากกว่าการใช้ผู้
มีอิทธิพลทางการตลาด (Influencer)  ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงเรื่องจ านวนการผลิต
สินค้าดอกไม้กระดาษสาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ข้อมูลสารสนเทศที่ใ ช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี ท าให้ผู ้บริโภคไม่สามารถวางแผนสั่งซื ้อสินค้าได้ รวมถึง
กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคกล่าวเสริมว่า อยากให้มีมากกว่านี้ เช่น กิจกรรมกระตุ้น
การสั่งซื้อ โดยส่งสินค้าฟรี จะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้บ่อยขึ้น ไม่ว่าจะมียอดการซื้อมากหรือ
น้อยแค่ไหนก็ตาม   
 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับร้านค้าดอกไม้กระดาษสา ควรปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค คือ เรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร โฆษณาทางออนไลน์
ให้มากขึ้น การคิดเนื้อหาการสื่อสารและวางแผนการโฆษณาเพื่อสร้างการจดจ ากับกลุ่มผู้บริโภคและ
เกิดอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับร้านดอกไม้กระดาษสา ของ บริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน 
แฮนดิคราฟ จ ากัด เป็นแห่งแรก 
 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อดอกไม้กระดำษสำ, วิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดย 
6W 1H, ดอกไม้กระดำษสำ DIY 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจตน ์โนหลา้ 
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1. บทน า 
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จนกลายเป็นโรคโควิด-19  ในประเทศไทย เริ่มพบ

การแพร่ระบาดครั้งแรก ตั้งแต่ 13 มกราคม 2563 เรื่อยมาจนประเทศไทยได้ประกาศนโยบายโดย
บังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563  มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และใช้กฎหมายเข้าควบคุมในสถานที่ชุมนุมต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ตลาดนัด ร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานที่ออกก าลังกาย ออกระเบียบ ห้ามเดินทางออกนอกเขต
พื้นที่ก าหนด และการควบคุมการจ าหน่ายสินค้า , อาหารและเวชภัณฑ์ ออกกฎหมายห้ามออกจาก
สถานที่พักตามเวลาที่ประกาศคือ ตั้งแต่ 22.00 น.ถึง 4.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ส่งผลให้คนไทยต้องอยู่บ้าน และเกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคนในสังคมที่ชัดเจน   คือการรักษาความสะอาดสุขอนามัยแก่ตัวเองโดยการใส่หน้าการอนามัยทุก
ครั้งเมื่อต้องออกไปท ากิจกรรมนอกเคหะสถาน การไม่ออกไปไหนเมื่อไม่จ าเป็น ใช้เจลแอลกฮออลล์ 
เป็นประจ า งดการสัมผัสบริเวณใบหน้า การรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อย่างต ่า 2 เมตร ส าหรับผู้ให้บริการกิจการ ร้านค้า ธนาคาร ร้านอาหาร ทุก
สถานที่มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในตัวอาคาร มีการขอความร่วมมือประชาชนท างานที่บ้าน (Work 
From Home) ผลต่อการปรับตัวครั้งนี้กลายเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) 
หรือวิถีความปกติใหม่ด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้เทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจที่
จ าเป็นต้องปรับตัวตามให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 

บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ จ ากัด  เป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ดอกไม้
กระดาษสา ของช าร่วย ถุงกระดาษและกล่องกระดาษที่ผลิตจากธรรมชาติและเป็นแรงงานที่ท าจาก
มือเท่านั้น ด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปี มีลูกค้าที่ให้ความสนใจและสนับสนุนเรื่อยมา
โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสาเพื่องานประดิษฐ์และการตกแต่งของช าร่วยเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าและการบริการให้มีความสวยงาม  การเกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด19 และนโยบาย 
Lockdown จากรัฐบาลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ซื้อดอกไม้กระดาษสา ท าให้ไม่
สามารถที่จะคาดเดาหรือใช้ข้อมูลการซื้อของลูกค้าในช่วงปี 2563 เพราะในปี 2564 นั้น เริ่มเกิดวิกฤต
ตั้งแต่ต้นปี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสาในช่วงโรคระบาด Covid-19  
2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นทางการตลาดของลูกค้าที่ซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสา 
2.3 เพื่อพัฒนาจากข้อปรับปรุง เสนอแนะ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสาสู ่การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับปี พ.ศ. 2565 

  



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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 ค าถามการวิจัย  
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด covid19 เพื่อปรับ

กลยุทธ์ของกิจการอย่างไร 
 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด Covid 
19 ผู้วิจัยเลือกวิธีวิจัยคือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อรับรู้ถึงความ
คิดเห็นข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) รับรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสา 
พฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค  ความคิดเห็น ทั้งจุดที่ดีและจุดที่ด้อยของผลิตภัณฑ์ การบริการ 
การสื่อสารการทางตลาด 
 ขอบเขตในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาที่เป็นลูกค้าประจ าที่มีความ
จงรักภักดีกับร้านดอกไม้กระดาษสา และเลือกซ้ือดอกไม้กระดาษสาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และมียอด
การสั่งซื้อขั้นต ่า 5,000 บาทต่อครั้งเป็นต้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ านวน 10 คน 
 ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา เป็นการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้กระดาษสา ก่อนเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด และเมื่อเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด  ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภค และสิ่งที่ผู้บริโภคนิยมเลือกดู  รวมทั้ง
แนวทาง แนะน าผลิตภัณฑ์การบริการของร้านดอกไม้กระดาษสา เพื่อที่จะน าไปใช้ปรับปรุงในเรื่อง
คุณภาพสินค้าและการบริการของร้านดอกไม้กระดาษสาในอนาคต 
 การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (In-
depth Interview) การสร้างค าถามเป็นแนวทางในการตอบค าถามในขอบเขตของงานวิจัย เป็น
เครื่องมือที่สามารถ ท าให้ผู้สัมภาษณ์นั้นถ่ายทอดประสบการณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติการณ์ Covid 19 ได้อย่างละเอียด ผ่าน เสียง 
แววตา ความรู้สึก อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์กับผู้สัมภาษณ์ 
 ผู ้ให ้ส ัมภาษณ์ส  าหรับงานวิจัยครั ้งนี ้ ใช ้ว ิธ ีการเลือกผู ้ให ้ข ้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposeful Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและ แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์ตามลักษณะงานที่น าดอกไม้
กระดาษสาไปใช้ประกอบ เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที ่ 1 สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจ
ร้านอาหาร ท าผลิตภัณฑ์น ้าพริกจ าหน่ายเป็นกระปุกส าหรับไปรับประทานที่บ้านหรือเพ่ือเป็นของฝาก 
ร้านกาแฟ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์คุกกี้ ธุรกิจจัดสินค้าลงตะกร้าเพื่อเป็นของขวัญ โดยทุกกิจการได้ซื้อ
ดอกไม้กระดาษสา ตกแต่งผลิตภัณฑ์ของตนเองในการจ าหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า กลุ่มที่ 2 
สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ ซื้อดอกไม้กระดาษสาเพื่อจ าหน่ายทาง  Websiteร้านค้าอุปกรณ์ขาย
เครื ่องมือ DIY ชื ่อ www.etsy.com, www.amazonhandmade.com กลุ ่มที ่ 3 สัมภาษณ์นัก

http://www.etsy.com/
http://www.amazonhandmade.com/


เจตน ์โนหลา้ 
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมือดอกไม้และ มงกุฏดอกไม้ ร้านท าพวงหรีดส าหรับงานฌาปนกิจ ผลิตภัณฑ์
ของช าร่วยมาลัยดินญี่ปุ่น จ าหน่าย เพื่อใช้ในการไหว้พระพุทธรูปหรือเพื่อประกอบงานมงคล โดยใช้
ดอกไม้กระดาษสาในการประดิษฐ์สินค้า กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการท าเครื่องแต่งกาย
ตุ๊กตาบรายธ์ จ าหน่ายทาง Website และ Facebook ส่วนตัว Kuloft กลุ่มที่ 5 สัมภาษณ์ช่างภาพ 
ถ่ายภาพบุคคลที่มาซื้อดอกไม้กระดาษสาเพ่ือน าประกอบเป็นอุปกรณ์ประดับในงานถ่ายภาพ ทั้งหมด
รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มค าถาม
ที่ใช้สัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้างลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดง
ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเต็มที่ ผ่านการบันทึกเสียงและการจดบันทึกข้อความส าคัญ
บางอย่าง ในการศึกษาพฤติกรรมใช้เครื ่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค 6W 1H  ร่วมใช้ใน
การศึกษา รวมถึง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงวิกฤติการณ์โรค
ระบาด Covid 19 และ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค   
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาหนังสือ เอกสาร
การวิจัย บทความเชิงวิชาการ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาถอด
ค าพูดและบันทึกทุกค าพูด แล้วน ามาจัดเรียงล าดับ กลุ่ม ประเภท ตามที่ผู้วิจัยได้วางแผนไว้  และมี
การตรวจสอบความเรียบร้อยว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครบถ้วนพอที่จะน ามาวิเคราะห์หา
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ ตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัย น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา และวิเคราะห์สรุป เพื่อน าข้อเท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อน าเป็นข้อมูลในการแนะน า
วิธีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 
 

4.ผลการวิจัย  
ผลของการสัมภาษณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรค

ระบาด Covid19 เพ่ือปรับกลยุทธ์ของกิจการดอกไม้กระดาษสา บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮ
นดิคราฟ จ ากัด ตามวัตถุประสงค์คือ อยากทราบถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ศึกษา
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสา และศึกษาช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับร้าน
ดอกไม้กระดาษสา เพ่ือการสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับพฤติกรรมบริโภคโดยน าประวัติการ
ซื้อของลูกค้าจากทางกิจการดอกไม้กระดาษเป็นประจ า จ านวน 10 คน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มเป็น 5 
กลุ่มตามลักษณะอาชีพ ผู้วิจัยแบ่งค าถามเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าประจ าของร้านดอกไม้กระดาษสา ส่วนที่สอง  สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อดอกไม้กระดาษสา ส่วนที่สาม สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการตลาดของกิจการ
ดอกไม้กระดาษสา ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสา หรือ
ข้อปรับปรุง  



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 
สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการจ านวน 5 คน คือ ธุรกิจร้านอาหาร ท าผลิตภัณฑ์น ้าพริกจ าหน่าย

เป็นกระปุกส าหรับไปรับประทานที่บ้านหรือเพื่อเป็นของฝาก ร้านกาแฟ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
ธุรกิจจัดสินค้าลงตะกร้าเพ่ือเป็นของขวัญ ทุกคนมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี กับงานที่ประกอบอยู่ 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สอง พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่ 1  
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่า เลือกซื้อดอกไม้กระดาษสา สีขาว ชมพู ครีม สีเบจ สีส้ม สี
น ้าตาลอ่อน เขียว สีแดง ดอกที่ใช้งานคือดอกกุหลาบขนาด 4.5 เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 3 
เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 1.5 เซนติเมตร ดอกไฮเดรนเยียขนาด 1.5 เซนติเมตร ดอกยิปโซขนาด 
1 เซนติเมตร ดอกคริปปี้ เลดี้ขนาด 0.8 เซนติเมตร ดอกซากุระขนาด 2 เซนติเมตร และใบไม้กระดาษ
ขนาด 2.5x3 เซนติเมตร งบประมาณท่ีซื้อแต่ล่ะครั้งอยู่ที่ประมาณ 5000-8000 บาทต่อครั้ง 

การระบาดโรคโควิด19 นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการขายผลิตภัณฑ์ของกิจการ เนื่องจากร้านของ
ลูกค้าเป็นที่ร้านมีชื่อเสียง ลูกค้ายังคงมีการสั่งซื้ออยู่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการส่งเป็นการใช้เดลิเวอรี่ 
เช่น grab หรือส่งไปรษณีย์แทน การติดต่อสื่อสารกับทางพนักงาน เจ้าของร้านดอกไม้กระดาษสาผ่าน
ทางไลน์ หน้าเพจดอกไม้ทาง Facebook   

ปัญหาของผู้บริโภคที่ประสบในการซื้อดอกไม้กระดาษสา คือ จ านวนสินค้าลูกค้าบริโภคมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากเป็นงานผลิตด้วยมือ และแรงงานผลิตน้อย ดอกไม้มีคุณภาพ
แข็งแรงดี ปัญหาเรื่องความเที่ยงตรงของการผสมสี ท าให้บางครั้งการสั่งซื้อดอกไม้กระดาษสาในรอบ
ถัดไป สีดอกไม้มีความแตกต่างกับสีดอกไม้ที่เคยบริโภคไปคราวที่แล้ว  

ถ้าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงจะกลับไปซื้อดอกไม้กระดาษสาที่หน้าร้านเหมือนเดิม
เพราะสามารถจัดโทนสี เห็น และสัมผัสดอกไม้กระดาษสาด้วยตนเอง อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจใน
การคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้จากการเห็นสีและรูปทรงดอกไม้กระดาษสา 
 กลุ่มที่ 1      
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สาม การตลาดของผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 

ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่า ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด19 นี้ ได้เห็นการ
ประชาสัมพันธ์จากทางร้านคือ เพจ Facebook ของทางร้านดอกไม้กระดาษสาและอินสตราแกรม 
โดยเห็นประจ าทุกสัปดาห์ อยากทดลองซื้อดอกไม้สีตามโพสต์รูปดอกไม้เพ่ือที่จะหาการน าเสนอสินค้า
ในรูปแบบใหม่ ล ูกค้าประจ ากลุ ่มที ่ 1 นี ้ม ีพฤติกรรมการเสพข้อมูลงานดอกไม้กระดาษจาก 
Facebook, Instagram โดยจะติดตามงานของศิลปินหรือบุคคลที่ประดิษฐ์งานดอกไม้กระดาษ 
ดอกไม้ DIY เช่น Martha Stewart หรือ page หนังสือแมกกาซีนที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เช่น Elle 
Decor, Kinfolk, Casa Japanese version 
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 ผู้วิจัยยังได้สอบถามเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของร้านดอกไม้กระดาษสา เจ.วาย ฟลาวเวอร์ 
ผลสัมภาษณ์คือ อยากได้เป็นของแถมมากกว่า เช่น ดอกไม้กระดาษแถมไปเพื่อน าไปใช้งาน หรือ ค่า
ส่งฟรี   

ลูกค้าประจ ากลุ่มที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่าผู้มีอิทธิพลต่อความคิด ( influencer) เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบ ศิลปะ และชอบงาน DIY  กิจกรรมที่ทางผู้มีอิทธิพลต่อความคิด 
(influencer) ต้องถนัดและสอนวิธีการใช้ ถึงแม้ว่าตัวลูกค้าจะมีความเข้าใจในตัวสินค้าและวิธีใช้งาน
อย่างดี แต่การได้เห็นการท างานหรืองานประดิษฐ์จากคนอ่ืน อาจจะท าให้เกิดแรงบันดาลใจและต่อ
ยอดทางความคิดและงานออกแบบของสินค้าได้ในอนาคต  
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ
ของผู้บริโภคกลุ่มที่ 1  
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดอกไม้กระดาษสาคืออยากให้ปรับปรุงเรื่องการผสมสี
ดอกไม้ การแจ้งข้อมูลกับลูกค้าเรื่อง รหัสสีดอกไม้ให้ชัดเจนเพื่อการเลือกซื้อที่สะดวก และถูกต้อง 
และอยากให้จัดกลุ่มสีไว้ให้เพื่อความสะดวกในการซื้อมีการออกแบบดอกไม้แบบใหม่เพื่อน าเสนอ
ให้กับลูกค้า  รวมถึงการช าระเงินในรูปแบบเก็บเงินปลายทาง อยากให้ทางร้านท าระบบนี้เพื่อรองรับ
ลูกค้าท่ีไม่สะดวกช าระเงินผ่านช่องทางการโอนด้วยโทรศัพท์มือถือ 
 กลุ่มที2่      
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 
 ได้แก่ ลูกค้าที ่ซื ้อสินค้าเพื ่อไปขายในร้านค้าออนไลน์ของตัวเองที ่เปิดในเวปไซต์ DIY 
marketplace ไ ด ้ แ ก ่  www. etsy. com, www. ebay. com www. amazonhandmade. com, 
www.pinkoi.com และเวปไซต์ส่วนตัว จ าหน่ายอุปกรณ์การท างานประดิษฐ์ DIY ดอกไม้กระดาษสา
เป็นหลัก จ านวน 2 คน เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี และ 36 ปี  จบการศึกษาปริญญาตรี และด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า DIY ออนไลน์มาตั้งแต่ปี พศ.2555 เป็นระยะเวลา 9 ปี 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สอง พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 
 ผลการสัมภาษณ์ คือ ลูกค้าเลือกซ้ือดอกไม้ไปเพ่ือน าไปขายต่อในเวปไซต์ของตนเองที่อยู่กลุ่ม
ตลาดออนไลน์ งานฝีมือ และงานประดิษฐ์ ท าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่จะสั่งซื้อดอกไม้เป็นจ านวน
มาก และมียอดซื้อที่สูง คือ 15,000-20,000 บาท ต่อสัปดาห์ ลูกค้าเป็นคนเลือกสี และออกแบบสี 
รูปแบบดอกไม้เพ่ือให้ทางโรงงานของบริษัทเจ.วาย.ฟลาวเวอร์ จ ากัดเป็นผู้ผลิต  
 กลุ่มสีดอกไม้ที่ลูกค้าใช้เป็นประจ าคือ สีชมพู สีขาว สีเขียว สีครีม สีเบจ สีฟ้าตุ่น สีพาสเทล 
เช่น สีชมพูอ่อน สีฟ้าอ่อน สีมิ้นท์ สีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม สีแดง สีแดงเลือดหมู สีน ้าตาลอ่อน สีน ้าตาล
เข้ม สีโอรส สีส้ม สีด า สีน ้าเงินเข้ม และ สีเปลือกมงคุด ดอกไม้ที่นิยมซื้อกับทางร้าน คือ ดอกกุหลาบ 
ขนาด 4.5 เซนติเมตร ดอกโบตั๋นขนาด 2.5 เซนติเมตร ดอกป๊อปปี้ขนาด 2 เซนติเมตร ดอกเบญจมาศ 
ขนาด 3.5 เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 1.5 เซนติเมตร ดอกพุด ขนาด 2.5 เซนติเมตร และ ดอก

http://www.etsy.com/
http://ebay.com/
http://www.amazonhandmade.com/
http://www.pinkoi.com/


ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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ซากุระ ขนาด 2.5 เซนติเมตร  ส าหรับดอกไม้ที่ลูกค้าน ามาสั่งท าเพ่ือเป็นดอกไม้ที่มีขายเฉพาะตน คือ 
ดอกกุหลาบที่ใช้กระดาษรีไซเคิล คือ กระดาษหนังสือภาษาอังกฤษขนาด 4.5 เซนติเมตร และดอก ป๊
อปปี้ ขนาด 2 เซนติเมตร 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ลูกค้าได้ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ดอกไม้กระดาษเนื่องจากขายของในเวปไซต์ ที่ผู ้ซื้อนั้นอยู่ต่างประเทศ ท าให้ความต้องการสั่งซื้อ
ดอกไม้กระดาษยังด าเนินเหมือนปกติก่อนเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid19 และไม่มีความคิดที่จะ
ใช้สินค้าอื ่นทดแทนการบริโภคดอกไม้กระดาษ ดอกไม้กระดาษสาเป็นสินค้าที ่สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ของร้านค้า จึงไม่มีความจ าเป็นต้องหาสินค้าทดแทน  

ปัญหาในการซื้อ คือ เรื่องเวลาในการผลิตสินค้าค่อนข้างใช้เวลาที่นานถึง 8-12 สัปดาห์ การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางไลน์และอีเมลล์ รอนานกว่าจะมีการตอบกลับ ระบบคลังสินค้าที่ไม่
ประสานกันระหว่าง หน้าร้านและ คลังสินค้า ท าให้การคิดและวางแผนมากล าบากในเรื่องการซื้อ
ดอกไม้กระดาษสามารถเก็บไว้ มีความผิดพลาดเกี่ยวกับสีของดอกไม้ 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สาม การตลาดของพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 กล่าวไว้ว่า รับข่าวสารและข้อมูลจากทางร้านโดยผ่านไลน์ และ Facebook 
เป็นหลัก จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 นั้น ท าให้ตัวผู้บริโภคต้องเปลี่ยนช่องทางการซื้อดอกไม้
เป็นไลน์และอีเมล์ของทางร้าน โดยทางผู้บริโภคนิยมใช้อีเมล์มากกว่า เพราะการสั ่งซื ้อสินค้ามี
รายละเอียด และการอธิบายที ่ชัดเจนกว่าการใช้บทสนทนาทางไลน์ ข้อมูลการตลาดหรือการ
ประชาสัมพันธ์กับทางร้าน มีผลต่อการซื้อในเรื่องการสร้างสรรค์กลุ่มสีดอกไม้ หรืออยากทดลองน า
ดอกไม้ชนิดใหม่มาจ าหน่ายที่ร้านค้าออนไลน์ของตนเอง สร้างทางเลือกสินค้าให้หลากหลายแก่ผู้ซื้อ
สินค้ามากขึ ้นในร้านค้าออนไลน์ ผู ้บริโภคเสพข้อมูลงานประดิษฐ์ดอกไม้ จาก Instagram และ 
Pinterest เป็นหลัก ดูผลงานทั้งการจัดวาง สี รูปแบบดอกไม้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ไม่มีความสนใจกับผู้มีอิทธิพลต่อความคิด (Influencer) 
ในการน าเสนอสินค้าดอกไม้กระดาษสา เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเป็นตัวของตัวเอง และเป็น
บุคคลที่ชอบหาข้อมูลในการท างานรูปแบบใหม่ เป็นนักประดิษฐ์  นักท่องเที่ยว และเป็นนักออกแบบ  
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ
ของผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 

ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบการผลิตการสั่งซื้อดอกไม้ว่า ควรมีแหล่งให้
ข้อมูลสินค้าว่ามีจ านวนเท่าไหร่และมีการลงข้อมูลจ านวนสินค้ารายวัน เพื่อการวางแผนในการสั่งซื้อ
สินค้าได้แม่นย า เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ไม่สามารถออกเดินทางซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้ ดังนั้น 
การวางแผนเป็นเรื่องส าคัญมากต่อการสั่งซื้อสินค้าแต่ล่ะครั้ง แม้ว่าจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ตาม และถ้า
สามารถท าโปรโมชั่นเรื่องการจัดส่งฟรี อาจท าให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสา
ง่ายขึ้นและมีจ านวนมากขึ้น  



เจตน ์โนหลา้ 
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 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในอนาคตผู้ซื้อท่ีอาศัยอยู่ต่างประเทศจะ
ค านึงถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals) มากขึ้น ผู้ซื้อมัก
สอบถามกับลูกค้ากลุ่มที่ 2 ว่าดอกไม้กระดาษสาเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมไหม หรือถ้าจะต้องก าจัด ควร
จะต้องอยู่หมวดขยะประเภทใด และอยู่ในหมวดข้อการรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษ
จะต้องปรับตัวตามในเรื่องวัสดุที่น ามาประดิษฐ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ
ของสีดอกไม้ว่ายังไม่มีความเที่ยงตรงในทุกครั้งที่ซื้อ 
 กลุ่มที่ 3      
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนของบุคคลกลุ่มที่ 3 
 กลุ่มผู้บริโภคเพื่อน าสินค้าไปประดิษฐ์เป็นผลิต คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมือดอกไม้และ 
มงกุฏดอกไม้ ร้านท าพวงหรีดส าหรับงานฌาปนกิจ ผลิตภัณฑ์ของช าร่วยมาลัยดินญี่ปุ่น จ านวน 1 คน 
เพศชาย อายุ 32 ปี และ 35 ปีโดยทุกคนจบการศึกษาปริญญาตรี ด าเนินธุรกิจมาทั้งหมด 6 ปี 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สอง พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่ 3  

ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 ได้กล่าวว่า ดอกไม้กระดาษสาที่ซื้อจากร้านเป็นประจ า คือ ดอกกุหลาบ
ขนาด 4.5 เซนติเมตร ดอกกุหลาบตูม ขนาด 3x2.5 เซนติเมตร และ ดอกยิปโซสีเขียวขนาด 1 
เซนติเมตร สีที่ใช้คือสีชมพู สีขาว สีเขียวสีแดง สีน ้าตาลอ่อน สีน ้าเงิน และสีฟ้าและกลุ่มสีพาสเทล คือ 
ชมพูอ่อน ม่วงอ่อน ฟ้าอ่อน เหลืองอ่อน งบประมาณที่ซื้อดอกไม้กระดาษสาในแต่ล่ะครั้งอยู่ที่ 5000-
8000 บาทต่อครั้งในหนึ่งสัปดาห์ 

จากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด19 มีนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมให้งดหรือเลื่อน
การจัดงานเทศบาล งานประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ส่งผลการซื้อดอกไม้กระดาษสาที่
ลดลง แต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ เปลี่ยนงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษส าหรับงานมงคลไปท างานประดิษฐ์เพ่ือ
งานฌาปนกิจ  เลยยังสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อดอกไม้กระดาษสาคือการ
เลือกสี น ้าเงินกรมท่า สีขาว สีเบจ สีครีม สีด า สีม่วง สีฟ้าตุ่น สีเหลือง ในการประดิษฐ์พวงหรีด พวง
มาลา และช่อดอกไม้ทดแทนดอกไม้จันทน์ ส าหรับงานศพ 

ปัญหาที่จากการซื้อดอกไม้กระดาษสา คือ จ านวนดอกไม้ที่ทางร้านไม่มีเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคใช้เป็นจ านวนมากเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน  ชนิดของดอกไม้สี
ด ายังมีให้เลือกไม่หลากหลายเท่ากับดอกไม้สีอ่ืน ดอกไม้สีด ามีราคาท่ีสูงกว่าดอกไม้สีอื่น ๆ ในร้าน 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 ท าให้ทราบว่า พฤติกรรมการซื้อดอกไม้กระดาษสา
ในช่วงโควิด19 นั้น ไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางมาที่ร้านเพื่อเลือกดอกไม้ด้วยตนเองเนื่องจาก มีสีที่
ใช้เป็นประจ า และมีจ านวนสีที่ใช้ไม่ได้เยอะมาก 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สาม การตลาดของผู้บริโภคกลุ่มที่ 3  
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 กล่าวไว้ว่า ไม่เคยเห็นการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์จากทางร้าน 
เพราะไม่ได้เข้าไปติดตามในเพจหรือช่องทาง Social Media ของทางร้าน มีเพียงแค่ไลน์ติดต่อกับ
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พนักงานขายดอกไม้กระดาษสา ซึ่งได้รับรูปดอกไม้จากทางร้าน และข้อความอวยพรตามเทศกาลปี
ใหม่ หรือ เทศกาลส าคัญบ้าง แต่ไม่มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 นี้ใช้ช่องทางการซื้อ
ดอกไม้กระดาษสาผ่านทาง ไลน์ทางร้าน หรือ บางครั้งติดต่อโทรหา เจ้าของร้านดอกไม้กระดาษสา 
เพ่ือสั่งซื้อ ระบุรหัสสีชัดเจนและไม่รับสีทดแทน ในกรณีไม่มีสีดอกไม้ที่ต้องการบริโภค ไม่สั่งท าดอกไม้
พิเศษส าหรับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เพราะเนื่องจาก เงื่อนไขการสั่งท ามีปริมาณเยอะ สร้างภาระใน
การจัดเก็บสินค้า 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 กล่าวไว้ว่า ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ เปิดดูรูปภาพ งานประดิษฐ์จาก Pinterest 
เป็นหลักในการดูลักษณะการออกแบบ โทนสี รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคให้ความสนใจกับ ผู้มี
อิทธิพลต่อความคิด (influencer) ในเรื่องการสื่อสารสินค้าที่ตนเองออกแบบเป็นตัวแทนน าเสนอ
สินค้า  (presenter) มีความเชื่อว่า ถ้าบุคคลที่มีชื ่อเสียง ได้ใช้สินค้าจะท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากคนที่ชื่นชอบดารา หรือบุคคลนั้น 
ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการของผู้บริโภค
กลุ่มที ่3 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 ยังให้ความส าคัญในเรื่องการผลิตดอกไม้ให้มีจ านวนเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคไม่สามารถหาสินค้าทดแทนที่เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้ กับเรื่ อง
โปรโมชั่น ราคาพิเศษหรือส่วนลด ถ้าให้ส่วนลดมากขึ้นก็อาจจะมีผลพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้าที่มาก
ขึ้นด้วย  
 กลุ่มที่ 4     
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 
 ผู้ประกอบการจ าหน่ายตุ๊กตาบรายธ์และใช้ดอกไม้กระดาษสาตกแต่งตุ๊กตา และเครื่องแต่ง
กายของตุ๊กตา ตามconcept ที่ผู้ประกอบการออกแบบไว้ จ านวน 1 คน อายุ 28 ปี ใช้ช่องทางการ
ขายคือ Facebook ส่วนตัว, เพจร้านค้าใน Facebook และร้านค้า Website มีกลุ ่มการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ซื้อขาย และ แบ่งปัน เกี่ยวกับตุ๊กตาบลายธ์ และเครื่องแต่งกายของทางร้านเป็น
กลุ่มปิด ในเฟสบุ๊ก ชื่อ Kuloft Family มีสมาชิกในกลุ่ม 1 หมื่น 1 พัน คน 
ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สอง พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 ได้กล่าวว่า ดอกไม้กระดาษสาที่ซื้อจากร้านเป็นประจ า คือ คือ ดอกกุหลาบ 
ดอกไฮเดรนเยีย ดอกป๊อปปี้ และดอกพุด ที่มีขนาด 1.5 เซนติเมตร และ ขนาด 1 เซนติเมตร สีของ
ดอกไม้กระดาษสาที่ลูกค้าซื้อเป็นประจ า คือ สีชมพูตุ่น สีน ้าตาล สีครีม สีเหลือง สีขาว สีม่วงเข้ม สี
แดง กลุม่สีพาสเทล เช่น สีเขียวมิ้นท์ สีชมพูอ่อน สีฟ้า สีม่วงอ่อน 
 สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 มีผลกระทบกับการเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสาของผู้บริโภค 
เพราะลูกค้ามีความจ าเป็นต้องมาเลือกซื้อและผสมกลุ่มสีที่ต้องการหน้าร้านด้วยตนเอง ไม่นิยมการ
สั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตและไลน์ ท าให้เกิดความยากล าบากในการท างาน ผู้บริโภคตัดสินใจใช้วิธีการซื้อ
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จากสีที่ตนเองซื้อเป็นประจ าและดูรูปแบบดอกไม้จากเวปไซต์ของทางบริษัท ผ่านทางไลน์ จนกว่าจะมี
มาตรการผ่อนคลาย 
 ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการซื้อดอกไม้คือ สถานที่ร้านค้าแคบ ไม่มีโต๊ะและ
แสงสีในร้านเป็นสีเหลืองท าให้บางครั้งมองเห็นสีไม่ชัดเจน ต้องออกไปที่แจ้งเพื่อตรวจสอบสีขอ ง
ดอกไม้ว่าตรงตามความต้องการถูกต้อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของดอกไม้ทางเวปไซต์ยังมีน้อยกว่า
สินค้าหน้าร้าน  
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 เคยใช้สินค้าทดแทน คือ การเย็บริบบิ้นขนาดเล็ก หรือการใช้ลูกไม้ประดิษฐ์
เป็นรูปดอกไม้ทดแทน แต่วิธีการท ายุ่งยาก ไม่สวยและเหมือนดอกไม้กระดาษสา จึงกลับมาใช้ดอกไม้
กระดาษสาในการประดิษฐ์ชุดเหมือนเดิม 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สาม การตลาดของผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 กล่าวไว้ว่า ได้เห็นโฆษณาจากร้านดอกไม้กระดาษสาผ่านทาง Facebook 
เป็นหลัก การเสพข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับการออกแบบเครื่องแต่งกายให้ตุ๊กตาโดยใช้ดอกไม้
กระดาษสา เสพข้อมูล DIY จาก Facebook Pinterest และ Instagram  และให้ความเห็นว่า ผู้มี
อิทธิพลต่อความคิด (influencer) กับการใช้ดอกไม้กระดาษสาเพ่ือประดับตกแต่งเครื่องแต่งกาย หรือ
มีความคิดสร้างสรรค์อื่นในการใช้ดอกไม้กระดาษสาผสมกับการแต่งหน้าตุ๊กตาดอกไม้กระดาษสา 
สร้างค่านิยมให้กับกลุ่มคนที่ชอบตุ๊กตาบลายธ์ให้สนใจการใช้ดอกไม้กระดาษสากับการประดับเครื่อง
แต่งกายได ้
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการของ
ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลได้ว่าข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริโภคกลุ่มนี้คือ เรื่องสีของดอกไม้ที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ  และอยากให้ร้านดอกไม้
กระดาษสาจัดที่ส าหรับการทดลองสินค้าให้ แสงของร้านอยากให้สว่างมากกว่านี้ 
 กลุ่มที่ 5   
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 

ผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 คือ ช่างภาพถ่ายภาพบุคคล เพศหญิง อายุ 36 ปี ประกอบกิจการธุรกิจ
สตูดิโอถ่ายภาพ เน้นการถ่ายภาพเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือนจนถึง 5 ปี ท างานให้กับนิตยสารเกี่ยวกับ เด็ก
เล็ก และนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย ในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลที่เป็นเด็กเล็ก ประสบการณ์
การท างาน 12 ปี 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สอง พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที ่5 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 กล่าวไว้ว่า เลือกซื้อดอกไม้ขนาดเล็ก 0.8 เซนติเมตร  คือ ดอกกุหลาบ 
ดอกคริปปิ้ง ดอกไฮเดรนเยีย ดอกลาเวนเดอร์ และ ดอกยิปโซ ขนาด 1.5 เซนติเมตร 3.5 เซนติเมตร



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
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และ 4.5 เซนติเมตร ตามล าดับ สีที่นิยมซื้อคือ สีชมพูอ่อน สีครีม สีขาว สีฟ้า สีเบจ สีเหลือง สีแดง สี
น ้าเงิน สีเขียว สีส้ม สีโอรส กลุ่มสีพาสเทล 
 วิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด19 สร้างผลกระทบแก่ผู้บริโภค เนื่องจากการท างานเป็นสตดูิโอ 
ไม่ใช่ที่โล่ง มาตรการห้ามรวมตัวกันเกิน 5 คน เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพช่างภาพ รวมถึง
ลูกค้าที่กลัวความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เพราะส่วนใหญ่ตัวแบบเป็นเด็ก ผู้บริโภคท่านนี้จึงเลือก
ปฏิเสธการท างานในช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด19 ส่งผลท าให้หยุดพฤติกรรมการซื้อดอกไม้
กระดาษสาในช่วงการระบาดของโรคโควิด19 รอบที่ 3 ช่วงเดือนเมษายนจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่มี
การซื้อสินค้าทดแทนในการใช้ดอกไม้กระดาษสา เพราะว่า ดอกไม้กระดาษสา เป็นกระดาษที่ท ามา
จากธรรมชาติ และสีที่ซื้อใช้เป็นสีอ่อน ไม่ส่งผลระคายเคืองต่อผิวเด็ก และมีภาพลักษณ์ของงานศิลปะ 
DIYที่ส่งเสริมบุคลิกของเด็กเวลาถ่ายภาพได้ดี รูปที่ออกมาจึงเป็นที่พอใจของลูกค้าผู้ว่าจ้าง  

ปัญหาของการสั่งซื้อดอกไม้กระดาษสา คือเรื่องการ การตอบข้อความค าถามของลูกค้าผ่าน
ไลน์ ค่อนข้างนาน หลายชั ่วโมงถึงได้รับค าตอบ ราคาที ่ไม่มีเท่ากัน เช่น ดอกไม้สีด าขนาด 3.5 
เซนติเมตร ราคาสูงกว่า ดอกไม้สีชมพูขนาด 3.5 เซนติเมตร การส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อหนึ่งห่อแถมหนึ่งห่อ แต่ดอกไม้ห่อที่แถมไม่สวยงามเท่ากับห่อแรกที่ซื้อ ไม่มี
โปรโมชั่นจัดส่งฟรี  เป็นต้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลการบริโภค ว่า ภายหลังสถานการณโรคระบาด covid19คลี่คลาย 
และทางสตูดิโอถ่ายภาพเปิดให้บริการ มีลูกค้ากลับมาใช้บริการ ก็ยังคงที่จะซื้อดอกไม้จากทางร้านเพ่ือ
ใช้ประกอบกับงานถ่ายภาพ ลูกค้าส่วนใหญ่ทุกคนชื่นชอบในมงกุฏดอกไม้ที่ประดิษฐ์ให้ รู้สึกว่าเป็น
คุณค่าทางจิตใจที่ดีมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามาถ่ายภาพ 
 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สาม การตลาดของผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 กล่าวไว้ว่า เห็นโฆษณาและติดตามผลงานจากทางร้านดอกไม้กระดาษสา
เป็นประจ า สื ่อที ่เห็นคือ การใช้ Social Media เช่น Facebook Instagram และ Pinterest ที่มี
อิทธิพล สร้างความต้องการบริโภค รวมทั้งการพูดคุยกับเจ้าของร้าน สร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการซื้อ
ดอกไม้กระดาษสา ผู้บริโภคนิยมที่รับข้อมูล เสพรูปภาพ งาน DIY ผ่าน IG และ Pinterest เพราะ
รูปภาพเป็นงานที่ผู ้บริโภคต้องดูเพื ่อน าไปพัฒนาการท างาน และคิดว่าผู ้มีอิทธิพลต่อความคิด  
(influencer) ท างานในสาขาวิชาชีพเดียวกับตนเองมีอิทธิพลต่อความคิด การเลือกใช้ดอกไม้กระดาษ
สากับงานที่ตนเองประกอบอยู่ 
 ในช่วงหลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด19 รอบแรก ในปี พศ.2563 ผู้บริโภคใช้ช่องทางการ
สั่งซื้อคือ ไลน์ และการพูดคุยกับเจ้าของร้าน โดยเจ้าของร้านมีการให้ค าแนะน า และการช่วยเหลือ
อย่างดี รวมถึงอธิบายวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสาเป็นมงกุฏดอกไม้ ในกรณีที่แนะน าสินค้า
ดอกไม้ใหม่ รวมถึงการส่งรูปตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อซื้อดอกไม้กระดาษสาสามารถน าไป
ประดิษฐ์มงกุฏตามรูปที่ส่งมาได้ดี จึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือดอกไม้กระดาษสา 
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 ผลการศึกษาและสัมภาษณ์ส่วนที่สี่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง บริการผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 
 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 5 กล่าวไว้ว่า อยากให้การผลิตกลีบดอกไม้ให้บางและดูอ่อนโยนเพื่อส าหรับ
การถ่ายภาพเด็กเล็ก รวมถึงกระบวนการผลิตและการใช้วัสดุต้องไม่มีสารตกค้างหรือสร้างอันตรายแก่
เด็ก เช่น ไม่ท าให้เกิดการระคายเคือง ไม่ใช้ลวดเป็นวัสดุในการผลิตดอกไม้กระดาษสาเพราะอาจมี
ความคมและบาดผิวเด็กได้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้จริง ๆ อยากให้พันด้วยริบบิ้นปกปิดความคม 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาของร้านดอกไม้กระดาษสา บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ 
จ ากัด ในช่วงวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด19  เพื่อน าข้อมูลไปปรับกลยุทธ์  ในช่วงระหว่างวันที่ 30 
กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากอยู่ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 นี้ มีผู้ให้สัมภาษณ์บาง
ท่านยังได้รับวัคซีนแค่ 1 เข็ม ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรงกันว่า ควรใช้
อุปกรณ์สื่อสารทางไกล และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เลือกใช้การสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Call 
เช่น  Line, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet แทนการเจอหน้ากัน ผู้สัมภาษณ์สะดวกเวลา
ให้สัมภาษณ์ช่วงเวลาประมาณ 9.30 น. 17.00 น. และ 21.00 น. ตามล าดับ   

ผลการสัมภาษณ์ น าข้อมูลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ คือ6W 1H  
เป็นหลักการสรุปที่ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสาได้มากขึ้น  สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 ข้อมูลด้านบุคคล สรุปผลจากการศึกษาขอ้มูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์เป็นลูกค้า
ประจ าของร้านดอกไม้กระดาษสา ที่มีความจงรักภักดีต่อ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษจากร้านของ 
บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ จ ากัด เท่านั้น จ านวน 10 คน ทุกคนประกอบกิจการ
ส่วนตัว ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์มีช่วงอายุคือ 28-45 ปี เป็นช่วงอายุวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยกลางคน 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีทุกคน อาศัยอยู่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทุกคนใช้
ดอกไม้กระดาษสาน ามาตกแต่ง ประดับ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กระดาษสาโดยผู้บริโภคได้เป็น
คนออกแบบ ดังนั้น ลูกค้าทุกคนของร้านดอกไม้กระดาษสา เป็นคนรักและชื่นชอบในงานประดิษฐ์
จากมือ งาน DIY รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของผลงานที่ท าโดยใช้อุปกรณ์คือ ดอกไม้กระดาษสา ในการ
สร้างผลงาน สร้างผลก าไรต่อกิจการหรืออาชีพที่ประกอบ 
 เมื่อเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 และผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 
คือ กลุ่มเจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านขนม กลุ่มเจ้าของกิจการร้านค้า Online ซื้อมาขาย
ไป และนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กระดาษสา  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ดอกไม้กระดาษสาได้ เนื่องจากมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อสินค้า รหัสสี ราคา  สินค้าที่ใช้ยังเป็น



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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เหมือนเดิม ใช้วิธีสื่อสารทางไลน์ Facebook และ E-mail ทดแทน การจัดส่งสินค้าใช้วิธีจัดส่งผ่าน
ไปรษณีย์ท้องถิ่นหรือบริษัทขนส่งเอกชน ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ยังคงมีความต้องการที่จะ
เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้าเหมือนเดิม เพราะ บรรยากาศและการพูดคุยกับเจ้าของร้านและ
พนักงาน มีแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจในการผสมสีดอกไม้ได้มากกว่า มีความนิยมในการสัมผัสด้วย
ตัวเอง 

ข้อมูลด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 จะเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสาเยอะที่สุด เพราะ
ร้านค้าที่จ าหน่ายดอกไม้กระดาษสาเป็นร้านค้าบนเวปไซต์ marketplace ขายต่างประเทศ ไม่มี
ผลกระทบเรื่องนโยบายภายในประเทศ ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 และ 3 มียอดสั่งซื้อดอกไม้กระดาษสาที่
เท่ากัน มีการปรับเปลี่ยนการขายสินค้า ยังไม่มีผลกระทบการยอดสั่งซื้อดอกไม้กระดาษสา ผู้บริโภค
กลุ่มที่ 4 ลดการซื้อสินค้าดอกไม้กระดาษสาลงเพราะนิยมไปเลือกซื้อหน้าร้านมากกว่า และผู้บริโภค
กลุ่มที ่ 5 หยุดการสั ่งซื ้อดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid 19 งดรับงาน
ถ่ายภาพเด็กและบุคคล เพราะค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  

ดอกไม้ที่ผู ้บริโภคทุกคนเลือกซื้อคือ ช่121ขนาด 4.5 เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 2.5 
เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 1.5 เซนติเมตร ดอกซากุระขนาด 2 เซนติเมตร ดอกไม้ไฮเดรนเยีย
ขนาด 1.5 เซนติเมตร ดอกกุหลาบขนาด 1 เซนติเมตร ดอกยิบโซฟิล่า ขนาด 1 เซนติเมตรและ ดอกค
ริปปิ้ง เลดี้ ขนาด 0.5 เซนติเมตร กลุ่มสีดอกไม้กลุ่มแรกที่ใช้เพื่อการบริโภคที่เหมือนกันทุกคน คือ สี
ชมพู สีขาว สีครีม สีแดง สีเขียว โดยมีความคิดเห็นว่าเป็นสีกลางที่สามารถน าไปผสมกับทุกสี และเข้า
กับผลิตภัณฑ์หรือความต้องการได้ตลอดปี  

ข้อมูลทางการตลาด สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของผู้ให้สัมภาษณ์  กลุ่ม
ผู้บริโภคทุกคน รับข้อมูลข่าวสารการโฆษณา ประชาสัมพันธ์จากร้านดอกไม้กระดาษสาของ บริษัท 
เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ จ ากัด ผ่านการโฆษณาทาง Facebook และ รูปภาพทาง Line 
Official ที่ทางร้านดอกไม้กระดาษสาส่งเป็นข้อความในโอกาสส าคัญ เช่น คริสมาสต์ ปีใหม่ สงกรานต์ 
รูปผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสา หรือ การโพสต์งานประดิษฐ์ที่ผลิตจากดอกไม้กระดาษสาจากทางร้าน
สามารถกระตุ้นความรู้สึกต้องการอยากลองซื้อ เพราะสีดอกไม้สวย  และพอเห็นงานประดิษฐ์ส าเร็จ
แล้ว ท าให้อยากทดลองผสมสีดอกไม้เอง กลุ่มผู้บริโภคที่ 1, 2,4 และ 5 นิยมดูข้อมูลและเสพข่าวสาร
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ DIY คือ Facebook มีแค่ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 เลือกใช้ Pinterest ในการดูงาน
ประดิษฐ์จากกระดาษสา 

ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1,2 3 และ 5 ใช้ Line Official ในการติดต่อเลือกซื้อดอกไม้กระดาษสา มี
เพียงแค่ ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 ที่เลือกซื้อดอกไม้กระดาษสาที่หน้าร้านและโทรศัพท์สั่งซื้อเท่านั้น ผู้บริโภค
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และไม่มีความ
สนใจ สรุปได้ว่า ไม่สามารถท าให้เกิดอิทธิพลอยากซื้อสินค้าได้ มีเพียงแค่ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 และ 5 ที่
ให้ความคิดเห็นว่า ควรทดลองใช้ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดจะท าให้กลุ่มคนที่ติดตามนั้นเห็นสินค้า และ
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คล้อยตามการโฆษณานั้น ผ่านค าพูด กริยา ท่าทาง กิจกรรมการสนับสนุนการใช้ดอกไม้กระดาษสา
ของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดสื่อสารออกมา  

ข้อมูลค าแนะน า เสนอข้อปรับปรุงส าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสา  สรุปผล
จากการศึกษาข้อมูลค าแนะน าของผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาทุกคน มีความคิดเห็น
เหมือนกัน คือ เรื่องจ านวนผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสามีไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะ ด้วย
ความนิยมของสีดอกไม้ที่เหมือนกัน ท าให้เกิดการแย่งหรือแบ่งจ านวนสินค้า จากทางเจ้าของร้าน 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี เช่น จ านวนคลังสินค้า ผู้บริโภคไม่
สามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคกล่าวเสริมว่า 
อยากให้มีมากกว่านี้ เช่น กิจกรรมกระตุ้นการสั่งซื้อ โดยส่งสินค้าฟรี จะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าได้บ่อยข้ึน ไม่ว่าจะมียอดการซื้อมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม   
 

6.การอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด covid19  นั้น 

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชกุล (อ้างถึงใน มนัสชนก 
ไชยรัตน์, 2563: 4) ที่กล่าวว่า เมื่อเกิดโรคระบาด โควิด 19 ทุกคนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาค
ประชาชนต้องปรับตัวอย่างมาก ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาครัฐก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
ผู้บริโภคมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะไม่ปกตินี้ ทั้งนี้ บริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ จ าเป็นต้อง
ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ใช้หลักกลยุทธ์ในการวางแผนทาง
การตลาดตาม แนวคิดของ  Phillip Kolter (อ้างถึงใน ดลนัสม์ โพธิ์ฉาย, 2562) กล่าวไว้ว่า ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือที่ใช้การวางแผนทางการตลาด เพื่อน ามารวมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ความต้องการลูกค้า ตามสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid 19 โดยหลัก marketing mix นี้ ประกอบไปด้วย หลัก 7 Ps  ซึ่งน ามาปรับใช้
เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่ บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ  จ ากัด คือ 1.ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product)  จากการสัมภาษณ์ท่ีสามารถน ามาปรับปรุงคือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดอกไม้
กระดาษสา ในเรื่องของสีของดอกไม้ให้มีคุณภาพเสถียร สีตรง และจ านวนของดอกไม้กระดาษสาที่
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 2.ด้านราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ถือว่า ราคาปานกลาง
ในจ านวนที่พอดีกับการใช้งานและเหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน มีแค่สีดอกไม้ที่สั่งท าพิเศษจะราคา
สูงกว่าปกติ 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยเน้นการท าตลาดบนโซเชียลมีเดียให้มาก
ขึ้น ตลอดจนการมองหา Applicationใหม่ ๆ ที่ผู ้บริโภคเข้าไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอบ ซื้อสินค้า 
เฉพาะหมวดหมู่ 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เช่น การแถมผลิตภัณฑ์ดอกไม้
เสริมที ่ผู ้บริโภคสามารถน าไปประยุกต์กับดอกไม้กระดาษสาหลักที ่เลือกซื ้อ เพื ่อใช้งานได้เกิด
ประโยชน์ได้จริง การจัดโปรโมชั่นจัดส่งสินค้าฟรีไม่มีขั้นต ่า รวมถึงการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และ



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
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โฆษณาของร้านดอกไม้กระดาษสา 5.ด้านการบุคลากร (People)  คือ ทีมงาน พนักงาน เจ้าของ
ร้านดอกไม้กระดาษสา  มีใจรักในการบริการ ให้ข้อมูล แสดงถึงความจริงใจ เห็นความส าคัญกับความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง 6. ด้านกระบวนการ (Process) คือ คือวิธีการให้ข้อมูลและการ
บริการลูกค้า ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid 19 เช่น เรื่องข้อมูลคลังสินค้า และข่าวสารจาก
ทางร้านดอกไม้กระดาษสา เช่นการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดร้าน 7.ลักษณะทางกายภาพทั้ง 5 
(Physical Evidence) คือ การออกแบบการรับรู้ทางกายภาพทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัส ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid 19 ท าให้การรับรู้เหลือเพียงแค่ มองเห็น  การย้ายที่
สื่อสารเข้ามาทาง Online คือ Facebookหน้าร้านหรือ Facebook ส่วนตัวของเจ้าของร้าน พนักงาน 
เปรียบเสมือนลักษณะทางกายภาพ Physical Evidence เพียงแต่ย้ายไปอยู ่ในรูปแบบออนไลน์ 
จะต้องมีการออกแบบ วิธีการลงรูป เนื้อหา โทนสีของภาพ การตอบข้อคิดเห็นของผู้บริโภค แม้เป็นจุด
เพียงเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องส าคัญมาก แสดงถึงความเอาใจใส่อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างการ
จดจ าของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 

7. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด covid19  
นั้น มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่ตั้งไว้คือ การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของ บริษัท 
เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ จ ากัด โดยใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
คือ การวางแผนการสื่อสารทางออนไลน์ให้มากขึ้น สร้างเนื้อหาของเรื่องที่สื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคประจ า ก าหนดเป้าหมายใหม่จากลูกค้ากลุ่มนี้ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดี
กับผลิตภัณฑ์ดอกไม้  ผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วเข้าสู่ความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อร้านดอกไม้
กระดาษสามารถยาวนานขั้นต ่า 5 ปี มีโอกาสเปิดรับสินค้าหรือการบริการจากร้านดอกไม้กระดาษสา
ของ บริษัท เจ.วาย.ฟลาวเวอร์ แอนด์ แฮนดิคราฟ จ ากัด  ท าให้ลูกค้ากลุ ่มนี ้ รักและภูมิใจใน 
positioning ดอกไม้กระดาษสาชัดเจน คือ คุณค่าของดอกไม้กระดาษสาเป็นมากกว่าแค่ดอกไม้
ประดิษฐ์  ดอกไม้ประดิษฐ์คือตัวแทนของความรู้สึก  ประสบการณ์ หรือความทรงจ า ที่ผู้ประดิษฐส์่ง
มอบให้แก่ผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือโอกาสใดๆก็ตาม เป็นสิ่งเล็กน้อยที่สร้างมูลค่าในการให้ที่ยิ่งใหญ่ 
และสร้างกลุ่ม Community Online เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือต่อยอด โดยใช้เสียงของลูกค้าที่ใช้
ดอกไม้กระดาษสาจริง ๆ ในการกระจายข้อมูลสู่คนรอบข้าง เพราะเป็นพลังเสียงที่มีน ้าหนัก สามารถ
โน้มน้าวให้เกิดความสนใจในดอกไม้กระดาษสาได้ เป็นการขยายฐานของลูกค้าอีกทาง 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด covid19  ใน
ครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลแค่ผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าประจ าของทางร้าน ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในเชิงปริมาณส าหรับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น กลุ่มลูกค้าประจ าราย 6 เดือน 
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กลุ่มลูกค้าในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อข้อมูลที่เพิ่มและหลากหลายในการสร้างกลยุทธ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอื่น 
 การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสา
ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพ่ือตั้งเป้าหมายทางการตลาด 
  



ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้กระดาษสาในช่วงวกิฤติโรคระบาด COVID 19 ของบริษัท เจ.วาย ฟลาวเวอร์ แอน แฮนดิคราฟ 
จ ากัด 
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ชัชทวิน  อินทรวิชัย* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา ประสบการณ์ พฤติกรรม ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังใน
โครงการคนละครึ่ง โดยใช้กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร รวมถึงเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสังคมไร้เงินสดในอนาคต ผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ ผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร อายุ
ระหว่าง 21 – 60 ปี จ านวน 20 ราย โดยแบ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ ออกเป็น 4 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณา 

ผลการศึกษา พบว่า1. ด้านพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการ พบว่าจากการสัมภาษณ์
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการที่หลากหลายกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
และยังพบว่ามีเพียง 1 ราย ที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ไม่เคยช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ซึ่งได้ให้เหตุผลไว้ว่าเนื่องจากไม่มีความคุ้นเคยและเห็นว่าไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ ไม่มีแรงจูงใจต้องใช้  ส่วนผู้ที่เคยช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
นิยมช าระเงินในประเภทสินค้ามากกว่าประเภทบริการ ซึ่งได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารเสริม เป็นต้น 

2. ด้านประสบการณ์ กลุ ่มที ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 51 - 60 ปี มี
ความเห็นคล้ายคลึงกันว่าขั้นตอนการเรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 1 คือเกิดการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์
เดิมมีความส าคัญที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ที่ให้ความเห็นที่แตกต่าง 
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Email : chattawin.int@stu.nida.ac.th   



  ชัชทวิน  อินทรวิชัย 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

319 

ออกไปว่าขั้นตอนการเรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 4 คือเกิดการเรียนรู้จากการทดลองใช้งานจริงมีความส าคัญ
ที่สุดต่อการเรียนรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังพบ
ข้อมูลว่าไม่ท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้และทักษะการใช้งานใหม่ ๆ เนื่องจากในชีวิตประจ าวันมีการ
ใช้แอปพลิเคชันในการช าระค่าสินค้าอยู่แล้ว ซึ่งแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ได้มีระบบการใช้งานที่แตกต่าง
จากแอปพลิเคชันอื่นๆ จึงไม่เกิดการเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใด 

3. ปัญหา – อุปสรรค และข้อจ ากัดของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง 
พบว่าแอปพลิเคชันไม่เสถียร ระบบค้างเป็นบางครั้ง และควรให้สิทธิ์การเยียวยาแก่ประชาชนทุกคน
เท่าเทียมกัน รวมถึงควรดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมเป็นพิเศษ กลุ่มที่ไม่มีคนดูแลและไม่สามารถ
เข้าถึงโครงการนี้ได้ และยังพบว่าเกิดอุปสรรคในการลงทะเบียนครั้งแรกผ่านโทรศัพท์เคลื ่อนที่ 
เนื่องจากตัวอักษรในระบบเล็กเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการกรอกข้อมูล และมีขั้นตอนการลงทะเบียน
มากเกินไป ควรลดขั้นตอนหรือรายละเอียดในการกรอกข้อมูลที่เกินความจ าเป็นลง 
 4. การสร้างสังคมไร้เงินสดในอนาคต ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าเห็น
ด้วยหากรัฐบาลจะผลักดันประเทศเข้าสู ่ส ังคมไร้เง ินสด เนื ่องจากเพิ ่มความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวัน เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ยังพบข้อกังวลส าหรับการสร้างสังคมไร้
เงินสดในอนาคต ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก คน
ยากจน 2) ความเสถียรของระบบการใช้งาน และ 3) ความปลอดภัยในระบบการช าระเงิน 
 
ค ำส ำคัญ : ประสบกำรณ์ของผู้ใช้งำน, แอปพลิเคชันเป๋ำตัง, โครงกำรคนละครึ่ง, ตลำดนัดหลัง
กระทรวงกำรคลัง 
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A study of the experience of Pao Tang application users of 50-50  
Government project: A case study of flea markets behind  

the Ministry of Finance, Bangkok 

 
 
 
 
 

Chattawin Intarawichai* 
 

Abstract 

This study is qualitative research aimed to study the experiences, behaviors, 
problems, obstacles and limitations of the users of the Pao Tang application for 50-50 
Government project. Using a case study of flea market behind the Ministry of Finance 
Bangkok as well as to gather information and suggestions for building a cashless society 
in the future. The interviewees were users of the Pao Tang application for 50-50 
Government project at the market behind the Ministry of Finance. Age 21 – 60 years 
old: 20 cases. The interviewees were divided into 4 groups. The tools used for data 
collection were Structured Interview, Open-ended Question and analyze data in a 
descriptive format.  

The results of the study found that: 1. Payment behavior for goods and services. 
It found that according to interviews between 21 to 30 years of age, there was a wider 
range of payment habits for goods and services than other groups. It was also found 
that only one case in the age group between 41-50 years old had never paid for goods 
and services via electronic systems before. This has been justified because it is 
unfamiliar and deemed to be in need. No motives are required. Those who have paid 
for goods and services electronically prefer to pay in the product category rather than 
the service category, including clothing and apparel, food and drink and food 
supplement, etc.  
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 
148 Serithai Road., Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 
Email: chattawin.int@stu.nida.ac.th  
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2 .  Experience Groups aged 21-30  years, 31-40  years, and 51-60  years have 
similar opinions that the learning phase in stage 1  is the most important learningfrom 
the original experience. Unlike those between the ages of 41  and 50  who give a 
different opinion that the learning phase in stage 4 is that learning from practical trials 
is most important for learning to use the Pao Tang application for 50-50 Government 
project. However, it has also found that it does not create new experiences, knowledge 
and skills because in everyday life the application is already used to pay for goods, 
which the Pao Tang application does not have a different system of use than other 
applications, so it does not re-learn. 

3 .  Problems – obstacles and limitations of users of the Pao Tang application 
for 50-50 Government project. It found that the application was unstable, the system 
freezed for time and should give all citizens equal rights to the reparations. It is also 
worth taking special care of socially vulnerable groups. The group, unmanned and 
unable to access the project. It also found that there were barriers to first registration 
via mobile phone, as the letters in the system were too small, hindered to fill out and 
there were too many registration procedures. Steps or details for filling out excess 
information should be reduced. 
 
Keywords:  User Experience, Pao Tang application, 50-50 Government project, 
markets behind the Ministry of Finance Bangkok 
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1. บทน า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่นิยมเรียกว่า โควิค - 

19 ซึ่งเริ่มการแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์
หนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั่วโลก ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคม
ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปจากปกติ หรือที่นิยมเรียกกันอย่าง
แพร่หลายว่า “New Normal” เปลี ่ยนแปลงไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) แต่ยังส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดกับทางด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะถดถอย
ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลจาก World Economic Outlook (WEO) ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ไดท้ าการ
วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยคาดการณ์ตัวเลข GDP ของโลกหดตัวลงร้อยละ 4.9 ส่วน
เศรษฐกิจของประเทศไทย IMF คาดว่าจะหดตัวที่อัตราร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็น GDP คาดการณ์ที่ต ่าที่สุด
ใน 5 กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN – 5) ข้อมูลดังกล่าวได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ประเมินของธนาคารโลก (World Bank) ที่ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 แสดงถึงการหด
ตัวลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบแล้วถือได้ว่าเป็นการหดตัวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก (อนุชา ภาระนันท์ , 2563) ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับทุกมิติที ่ขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ในมิติเชิงเศรษฐกิจ มิติเชิงพ้ืนที่ และมิติเชิงขนาดภาคธุรกิจ ทั้งภาคการจ้างงาน 
ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการค้าและการบริโภค ภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และ
ภาคการผลิตและการส่งออก 

จากปัญหาผลกระทบดังกล่าว เพื่อพยุงสภาพเศรษฐกิจในประเทศให้อยู่รอดและเพื่อรักษา
ระดับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐจึงได้ประกาศ
มาตรการทางการเงินและการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเยียวยาลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โควิด – 19 ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพ และกระตุ้นการบริโภคให้มีเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจผ่านมาตรการและสวัสดิการต่างๆ โดยงบประมาณที่น ามาใช้ด าเนินการมาจากแหล่ง
รายได้ของรัฐบาลรวมทั้งเงินกู้ (กัสมา บุญมาก, 2564)  จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์  พบว่า “โครงการคนละครึ่ง” ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.18 ของโครงการ
ทั้งหมด (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ซึ่ง กิตตินันท์ นาคทอง (2563) ได้ท าการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของ
โครงการคนละครึ่งไว้ ดังนี้  

1) โครงการคนละครึ่งไม่ได้เป็นการแจกเงิน เพียงแต่ให้ส่วนลดวันละ 150 บาท  
2) ประชาชนรู ้สึกว่าลดค่าครองชีพได้จริง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา 
3) โครงการคนละครึ่งไม่ได้เอื้อนายทุนโดยตรง เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการล้วน

แล้วเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป  



ชัชทวิน  อินทรวิชัย 
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4) ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อประชาชนใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน เกิดการกลับมาซื้อซ ้าหรือซื้อในจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน  

5)  ประชาชนเข ้ าถ ึ ง  E – Payment มากข ึ ้ นจากยอดผู้ ใช ้บร ิ การธนาคารบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

6) ผู ้ใช้งานส่วนใหญ่คือกลุ ่มคนวัยท างานเนื ่องจากคนกลุ ่มนี ้เข้าถึงโปรโมชั ่นจาก
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ มาก่อน ท าให้การใช้งาน “โครงการคนละครึ่ง” ผ่านแอปพลิเคชัน
เป๋าตังไม่ยุ่งยากมากนัก 

7) การประชาสัมพันธ์และการบอกต่อผ่านโซเชียลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
โครงการ “คนละครึ ่ง” มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับ

ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้
ศึกษาจึงมองเห็นว่าควรศึกษาในพื้นที่ตลาดนัด เนื่องจากมีกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรวมตัวกัน
จ านวนมากและมีสินค้าที่ซื้อขายกันหลายประเภท สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จากการจัดอันดับตลาด
นัดกลางวันในกรุงเทพมหานคร ของเว็ปไซด์ Mthai Travel (Travel Mthai, 2561) พบว่าตลาดนัด
หลังกระทรวงการคลัง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของตลาดนัดกลางวัน ถือเป็นหนึ่งในท าเลทองการค้าที่
น่าสนใจ เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลังที่เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการ (สิริภัทร 
ทัศนานุกุลกิจ, 2563) 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช าระเงินมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการด ารงชีวิตและกิจกรรม
ทางธุรกิจ ความซับซ้อนของกระบวนการช าระเงินเกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายภาคธุรกิจ
และภาครัฐ ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอ้างถึงสถิติข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่าการช าระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ในปี พ.ศ. 2562 เติบโตขึ ้นจาก
ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ถึงร้อยละ 147 จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยเร่งส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมการช าระสินค้าและบริการของผู้บรโิภค
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงที่เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่ง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญต่อพฤติกรรมการโอนเงินและช าระค่าสินค้าและบริการ
ของผู ้บริโภคไทยโดยรวม อันจะส่งผลต่อความต้องการใช้งานผ่านธุรกรรมการเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking และ E - Wallet ในไทยเพ่ิมสูงขึ้น น าไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการ
คนละครึ่ง กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทราบประสบการณ์ – ปัญหา – อุปสรรค และข้อจ ากัดของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหาร วางแผนกระตุ ้นเศรษฐกิจ ของหน่วยงานภาครัฐและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลของการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์การ
ใช้งานและความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มช่วงอายุ ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมใช้งาน 
ตามมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐ รวมถึงสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวคิด ปรับปรุง พัฒนาเพ่ือ
การผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) สร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง
ในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาประสบการณ์ พฤติกรรม ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของผู้ใช้งานแอปพลิเค
ชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง โดยใช้กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสังคมไร้เงินสดในอนาคต 
  

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพ่ือศึกษาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง : กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 
กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ อายุระหว่าง 21 – 
60 ปี จ านวน 20 ราย โดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเท่าที่จะหาได้ ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้ (ธวัชชัย วรพงศธร , 
2560) โดยการแบ่งผู้ถกูสัมภาษณ์ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางค าถามที่เหมือนกันในการสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกราย  โดยมีการก าหนดประเด็น
ค าถามเพื่อการสนทนาอย่างมีขั้นตอน เรียงล าดับก่อนหลัง เป็นวิธีการที่ง่ายส าหรับการน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็น
ข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open - Ended) โดยเปิดช่องว่างให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามได้อย่ าง
อิสระ สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดประชากรศาสตร์ 
ทฤษฎีสังคมไร้เงินสด 
แนวคิดเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี  
(Technology  Acceptance Model : TAM) 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์  
( Experiential Learning Cycle Theory) 
 

การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
อายุระหว่าง 21 – 60 ปี จำนวน 20 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ดังนี้ 

อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 5 ราย 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 5 ราย 
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 5 ราย 
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 5 ราย 

 
 

ประสบการณ์จากผู้ใช้งาน 

  
แบบสัมภาษณ์ 

 

ข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสังคมไร้เงินสดในอนาคต 

 

ปัญหา – อุปสรรค – ข้อจำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. ผลการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน สามารถแบ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

การศึกษา ได้ดังนี ้
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง โดยใช้กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 
กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
 ด้านพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการ ก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พบว่าจาก
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการที่หลากหลาย
กว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เงินสด บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โอนเงินผ่านธนาคาร และ
ช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code และยังพบว่ามีเพียง 1 คน ที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 41 – 
50 ปี ไม่เคยช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ซึ ่งได้ให้เหตุผลไว้ว่า 
“เนื่องจากไม่มีความคุ้นเคยและเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ไม่มีแรงจูงใจต้องใช้”  ส่วนผู้ที่เคย
ช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะนิยมช าระเงินในประเภทสินค้ามากกว่าประเภท
บริการ ซึ่งได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเสริม เป็นต้น 

ประสบการณ์ระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง 
  จากการศึกษาด้านปัจจัยที่ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละ
ครึ ่งที ่นอกเหนือจากปัจจัยเงินเยียวยา ซึ ่งทุกกลุ ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์เดิมของผู้ใช้งานเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง “เนื่องจากมีความรู้
ประสบการณ์เดิมอยู่แล้วจึงคิดว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายไม่เกิดความยุ่งยาก” และเม่ือมีการแบ่งประเด็น
ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่มอายุพบข้อมูลดังนี้ 
  1. กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที ่ใช ้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง เนื ่องจากเป็นแอปพลิเคชันของรัฐบาล ผ่านระบบของ
ธนาคารกรุงไทยที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเกิดความม่ันใจในการใช้งาน 
  2. กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และ 51 - 60 ปี มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และปัจจัยคนรอบข้างมีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง เนื่องจากได้รับ
การแนะน าข้อมูลวิธีการใช้งานจากคนรอบข้างคนใกล้ตัว รวมถึงเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ที่ควรได้รับ  
  3. อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้ความเห็นแตกต่างออกไปว่า ไม่มีปัจจัยใดส่งเสริมด้านการตัดสินใจ
ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง นอกเหนือจากเรื่องเงินเยียวยาหรือการช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ ซึ่ง
ถ้าไม่มีเรื่องเงินเยียวยาก็จะไม่เข้าร่วมใช้งานแอพพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์จากกลุ่มที่มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี   
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ประสบการณ์ที่ได้จากการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง 
ขั้นตอนที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง ซึ่งผู้ศึกษาอ้างอิง
จากวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb ที่มีวงจรอยู่ 4 ขั้นตอน พบว่า  

1. กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 51 - 60 ปี มีความเห็นคล้ายคลึงกัน
ว่าขั้นตอนการเรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 1 คือเกิดการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์เดิมมีความส าคัญที่สุด
ต่อการเรียนรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง “เนื่องจากเดิมผู้ถูกสัมภาษณ์มี
ประสบการณ์ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้วและแอปพลิเคชันเป๋าตังมีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเค
ชันที่เคยใช้งานมา ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ กล้าใช้งาน และเห็นว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ 
E - Banking มาก่อน อาจจะไม่อยากเรียนรู้หรือทดลองใช้ระบบอื่น ๆ ต่อไป” ถัดมาคือขั้นตอนการ
เรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 4 คือเกิดการเรียนรู้จากการทดลองใช้งานจริง  

2. กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ได้ให้ความเห็นที่แตกต่างออกไปว่า ขั้นตอนการเรียนรู้ใน
วงจรขั้นที่ 4 คือเกิดการเรียนรู้จากการทดลองใช้งานจริง มีความส าคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ในการใช้
งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากได้ลงมือท าด้วยตนเองน าไปสู่การเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ถัดมาคือขั้นตอนการเรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 1 คือเกิดการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์เดิม 
  ด้านปัญหา – อุปสรรค – ข้อจ ากัดของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง 
กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกกลุ่ม
อายุให้ความเห็นคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า 

1. แอปพลิเคชันไม่เสถียร ระบบค้างเป็นบางครั้ง แอปพลิเคชันมีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่
ตลอดเวลา และพบว่ามีปัญหาใช้งานไม่ได้ในช่วงที่มีผู้ใช้งานจ านวนมากพร้อม ๆ กัน  

2. ควรให้สิทธิ์การเยียวยาแก่ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นควรมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการเยียวยาให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

3. เนื่องจากต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ๆ ที่เป็น Smart Phone เท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐ
ควรแจกสิทธิ์ให้ประชาชนทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียนแย่งสิทธิ์กัน และควรดูแลกลุ่มเปราะบางทาง
สังคมเป็นพิเศษ กลุ่มท่ีไม่มีคนดูแลและไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้  

และยังพบข้อมูลที ่แตกต่างกันออกไป จากกลุ ่มที ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี พบว่าเกิด
อุปสรรคในการลงทะเบียนครั้งแรกผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ “เนื่องจากตัวอักษรในระบบเล็กเกินไปเป็น
อุปสรรคต่อการกรอกข้อมูล และมีขั้นตอนการลงทะเบียนมากเกินไป ควรลดขั้นตอนหรือรายละเอียด
ในการกรอกข้อมูลที่เกินความจ าเป็นลง” 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสังคมไร้เงินสด
ในอนาคต 
  จากการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสังคมไร้เงินสด พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า “เห็นด้วยหากรัฐบาลจะผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
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เนื่องจากเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น” แต่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียง 1 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ที่ไม่เห็นด้วยว่าหาก
รัฐบาลจะผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด โดยให้เหตุผลไว้ว่าเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนอาจไม่ถนัดในระบบการ
ใช้จ่ายแบบนี้ และในแต่ละกลุ่มอายุยังคงมีความกังวล ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความกังวลเรื่องข้อจ ากัดการเข้าถึงระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้ารายย่อย ดังนั ้นภาครัฐควรมีอุปกรณ์ในการใช้งานราคาถูกแก่
ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรมากข้ึน 
พัฒนาระบบรองรับการใช้งานในกรณีท่ีมีผู้ใช้งานพร้อมกันจ านวนมากเพ่ือความเสถียรและรวดเร็ว 

2. กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีความกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มคนเปราะบาง 
เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก คนยากจน ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือหรือแนวทางการ
ด าเนินการที่สามารถท าได้จริงรองรับไว้ เพื่อจะได้ไม่เกิดช่องว่างทางสังคม และรัฐบาลควรให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึงเพื่อมิให้เกิดช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาแทรกแซง เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่รู้
วิธีการใช้งาน ไม่มีคนสอนวิธีการใช้งาน 

3. กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี และ 51 - 60 ปี ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มมีความกังวล
ในเรื่องเดียวกัน คือระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นรัฐควรให้ความส าคัญและมีการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพ่ิมระบบความปลอดภัยให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการใช้งาน
ในอนาคต ต่อไป 
 

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาน ามาศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้

ต่อเดือน และระดับการศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ เพ่ือ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม “อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรม
แตกต่างกันในบางประเด็น ซึ่งพบว่าอายุเป็นตัวแปรส าคัญต่อสถานภาพ รายได้ต่อเดือนและระดับ
การศึกษา” กล่าวได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะมีสถานะภาพสมรส และมีรายได้ที่เพิ ่มขึ้นตามอายุการ
ท างาน รวมถึงมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรมะ สตะเวทิน 
(2533) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “อายุเป็นปัจจัยท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมากทางด้านความคิดและ
พฤติกรรม ในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากจะยึดถือการปฏิบัติ มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ระมัดระวังรอบคอบและ
มองโลกในแง่ร้ายมากกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตผ่านมาท่ียาวนานกว่า” และจากการศึกษาครั้ง
นี้ยังพบว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี เกิดอุปสรรคในการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื ่อนที่ 
เน ื ่องจากให้ความเห็นไว ้ว ่าต ัวอ ักษรในระบบเล ็กเก ินไปเป็นอุปสรรคต่อการกรอกข ้อมูล  
ซึ่งถือได้ว่าอายุเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่ออุปสรรคนี้เช่นเดียวกัน 



ชัชทวิน  อินทรวิชัย 
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5.2 ทฤษฎีสังคมไร้เงินสด คือ สังคมที่มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการรองรับการท าธุรกรรมด้านการเงินและให้ความส าคัญกับเงินสดน้อยลง โดยการใช้
ช่องทางการสื ่อสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถสนองตอบสนองนโยบายของภาครัฐและภาคธุรกิจ “ซึ่งการศึกษาใน
ครั้งนี้ถึงแม้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะผลักดันเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เนื่องจากเพิ่มความ
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยัง
พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี ได้ให้ข้อมูลว่า
ไม่มีความมั่นใจในระบบความปลอดภัย” เมื่อต้องช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนั ้น ภาครัฐควรให้ความส าคัญและมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ดียิ ่งขึ ้นกว่าเดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนพล กองพาลี (2563) ที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าภาครัฐควรมีนโยบาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ E - Payment ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้
ประชาชนอยากใช้และมั่นใจในความปลอดภัย 

5.3 ทฤษฎีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท าการเปรียบเทียบโครงการคนละครึ่งกับข้อมูลตาม
ทฤษฎีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการด าเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ G to C 
(Government to Customer) หรือเรียกได้ว่าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Nonbusiness 
E – Commerce ของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ส่วนใหญ่ผู้ถูกสัมภาษณ์นิยมช าระเงินในประเภท
สินค้าท่ีมีตัวตนจับต้องได้สามารถน าไปส่งต่อได้  จากการศึกษาด้านปัจจัยที่ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้งาน
แอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยเงินเยียวยา ผลการศึกษาพบว่า
นอกจากปัจจัยประสบการณ์เดิม “กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และ 51 - 60 ปี ได้รับปัจจัยใน
การเข้าร่วมโครงการฯ จากการแนะน าข้อมูลวิธีการใช้งานจากคนรอบข้างคนใกล้ตัว” ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ จิญาดา แก้วแทน (2557) ที่พบว่าปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในกลุ่มเพ่ือน คน
รู้จักมีอิทธิพลต่อการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ของ Ajzen (1991) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลจะ
ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท านั้น ถูกก าหนดด้วยกระบวนการความตั้งใจ ซึ่งความตั้งใจที่จะกระท า 
เป็นผลจากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ 1) ทัศนคติของตนเอง และ 2) การรับรู้ถึงความกดดันหรือ
อิทธิพลทางสังคม 

จากการศึกษาของเจษฎา ศรีเพ็ชร และมนตรี โสคติยานุรักษ (2564) ได้ให้ข้อสรุปว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้านอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับการยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่าง
กัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิวัฒณ์ ขันธเขตต์ และสิงหะ ฉวีสุข (2562) ที่ได้ให้ข้อมูลว่ากลุ่มที่มี
อายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี มีการยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31 - 



การศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในโครงการคนละคร่ึง : กรณีศึกษาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 
กรุงเทพมหานคร 
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45 ปี  ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ว่า ยังคงมีผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ไม่เคยช าระค่าสินค้า
และบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ซึ่งอยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 

5.4 ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถสรุปได้
ว่า“การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ โดยน าประสบการณ์เดิมที่มี
อยู่เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ขึ้นใหม่ ตามความหมายของทฤษฎีคือชี้ให้เห็นความส าคัญของ
ประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแตกต่างกัน และประสบการณ์นั้นไม่ส าคัญเท่ากับว่าผู้ศึกษาได้
เรียนรู ้อะไรบ้าง” ซึ ่ง Kolb and Fry (1975) ระบุในผลการวิจัยว่าผู ้ใหญ่มักเกิดการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนถนัดและการเรียนรู้ก็จะเริ่มจากจุดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในครั้งนี้  พบว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีความเห็นว่าขั้นตอนการเรียนรู้ในวงจรขั้น
ที่ 1 คือ “เกิดการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์เดิม มีความส าคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ในการใช้งาน
แอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากเดิมมีประสบการณ์ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอยู่
แล้วและแอปพลิเคชันเป๋าตังมีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันที ่เคยใช้งานมา” และข้อมูลยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา ดอรมาน และคณะ (2563) ที ่ให้ข้อมูลว่า การเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยการดึงเอาประสบการณ์เดิม
แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น ๆ ออกมา เพ่ือเป็นความรู้ใหม่ อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ยังได้ให้ความเห็นที่แตกต่างออกไปว่าขั้นตอนการ
เรียนรู้ในวงจรขั้นที่ 4 คือเกิดการเรียนรู้จากการทดลองใช้งานจริง มีความส าคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ใน
การใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากได้ลงมือท าด้วยตนเองน าไปสู่การเรียนรู้
อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมจิตต์ สินธุชัย และคณะ (2558) ที่กล่าวไว้ว่า 1) กลุ่ม
ทดลองมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท าให้ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้การจดจ ามีความคงทนมากขึ้น 3) ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติผู้ทดลอง
มองว่าเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

5.5 ปัญหา – อุปสรรค จากการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง  จาก
การศึกษาปัญหา – อุปสรรค พบว่าแอปพลิเคชันไม่เสถียร ระบบค้างเป็นบางครั้ง แอปพลิเคชันมีการ
อัพเดทเวอร์ชันใหม่ตลอดเวลา รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
ใหม่ ๆ ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อแนะน าว่า “ภาครัฐควรให้สิทธิ์การเยียวยาแก่ประชาชนทุกคนเท่าเทียม
กัน และที่ส าคัญควรดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมเป็นพิเศษ” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 1) กัสมา บุญมาก (2564) ให้ข้อมูลว่าเกิดความไม่เสถียรของแอปพลิเคชันควรมีการปรับปรุง
เพิ่มเติม 2) มัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์ (2563)ให้ข้อมูลว่าควรมีการพัฒนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดในรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย จะท าให้เกิดการยอมรับและใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น 3) ปานวาด พิชเคียน (2564)  
พบว่ามีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้สูงอายุที่
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ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบข้อเสนอแนะจากกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51 
– 60 ปี ว่าในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ควรลดขั้นตอนหรือรายละเอียดในการกรอกข้อมูลที่
เกินความจ าเป็นลง ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาของภาครัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2564) ที่พบว่าประชาชนทุกคนควร
ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเกิดผลกระทบกับประชาชนทุกระดับ รวมถึงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือไม่ควร
ยุ่งยากและซบัซ้อน  

5.6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการภาครัฐในอนาคต จากการศึกษาพบว่า 
1) ควรให้สิทธิ์การเยียวยากับคนไทยทุกคนและควรมีการให้ความรู้ในการใช้งานแก่

ประชาชนที่ไม่เคยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาก่อน ควรดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวสอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของ
ภาครัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2564) ที่พบว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  

2) “ควรน าข้อมูลการใช้จ่ายของประชาชนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด น าไปสู ่การพัฒนาโครงการต่อไป เพื ่อเป็นฐานข้อมูล สามารถคาดการณ์การใช้จ่ายของ
ประชาชนทั้งประเทศได้ เช่น ทราบพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการของแต่ละกลุ ่มอายุ 
ประเภทสินค้าท่ีนิยมช าระ ความถี่ในการใช้จ่าย โซนนิ่งของการจับจ่าย” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาของ สุจิตรา คุ้มฉาย และคณะ (2564) ที่ให้ข้อมูลว่ารัฐบาลควรมีการเก็บข้อมูลที่มี
คุณภาพควบคู่กับนโยบาย เช่น “คนในพ้ืนที่ไหนเอาเงินไปท าอะไร ซื้ออะไร ช่วงอายุคนแบบไหนชอบ
เอาเงินไปซื้ออะไร” ซึ่งจะได้ข้อมูลของผู้บริโภคและสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นเอาไปพัฒนาในนโยบาย
ครั้งต่อไปได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

5.7 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
1) ควรมีการให้ความรู้ในการใช้งานแก่ประชาชนที่ไม่เคยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

มาก่อน ควรดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่งที่ว่า 
“เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนจนถึงระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล ้าและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อมๆกัน” 
 2) ภาครัฐควรมีการเก็บข้อมูลการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชน เพ่ือ
ทราบถึงพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลของผู้บริโภคและสามารถน าข้อมูล
เหล่านั้นไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนานโยบายครั้งต่อไปได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
   3) การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ควรจ ากัดจ านวนสิทธิ์ ควรให้สิทธิ์ทุกคนเท่าเทียม
กัน แต่ถ้ารัฐบาลมีข้อจ ากัดด้านกรอบวงเงินการช่วยเหลือจึงต้องจ ากัดจ านวนสิทธิ์ อาจปรับเปลี่ยน
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โครงการจากการที ่รัฐบาลและประชาชนออกเงินคนละครึ ่ง มาเป็นรัฐบาลช่วยออกเงิน 40% 
ประชาชนออกเงิน 60%  
 4) ควรพัฒนาระบบการใช้สิทธิ์ช าระสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้จ่าย
ได้อย่างไร้ข้อจ ากัดกับทุกสินค้าและบริการ ยกตัวอย่างเช่น การช าระค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น  

5) ภาครัฐควรให้สิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในโครงการได้ ภาครัฐอาจต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าไปให้ข้อมูลและช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ 

6) เนื่องจากโครงการคนละครึ่งในระยะที่ 2 และ 3 มีการให้สิทธิ์ในการช าระค่าเดินทาง
แก่ผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นการให้สิทธิ์การช าระค่าสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ครอบคลุมกับกลุ่มที่เดินทางด้วยรถเมล์ ผู ้ศึกษาจึงเห็นว่าถ้ามีการพัฒนา
โครงการในระยะต่อไป ควรให้สิทธิ์ในการช าระค่าเดินทางแก่ผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
เช่นเดียวกัน 

7) รัฐบาลควรเร่งผลักดันให้มีการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ออนไลน์/ข้อมูลส่วนตัวของประชาชน โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อแนวทางการสร้าง
สังคมไร้เงินสดในอนาคต 

8) ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมไทยเป็นสังคมไร้เงิน
สด โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งอาจมีการจัดโปรโมชั่น
เพื่อจูงใจให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้จ่ายเงินด้วยวิธีออนไลน์แทนการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยลดความ
เสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆผ่านการสัมผัสเหรียญและธนบัตรแล้ว ทั้งยังช่วยให้วิธีการช าระเงินของประเทศ
ไทยพัฒนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ที่พัฒนาแล้ว 

5.8 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการเก็บข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่ิมมากขึ้น อาจมีการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานแอปพลิเค

ชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพ่ิมเติม  เพื่อทราบข้อมูลประสบการณ์  ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเพ่ิมขึ้น 

2) ควรมีการเปรียบเทียบกลุ่มข้อมูลที่แตกต่างตามกลุ่มประชากรศาสตร์เพิ่มเติม เช่น 
เพศ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ อาชีพ เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของ
แต่ละกลุ่ม 

3) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการ
คนละครึ่ง ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง ซึ่งงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในมุมมองที่หลากหลาย 
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4) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะ
ศึกษาในเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะท าให้ได้ข้อมูลในมุมมองที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน 

5) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจในแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบ
ให้ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
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ของข้าราชการส านักงบประมาณ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ โดยการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้  เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน และมีการน า
ทฤษฎีของ เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory or Dual Factors Theory) มาใช้ใน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 1) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้ร ับการยอมรับ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะงานที่ท า ความรับผิดชอบ 2) ปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ นโยบายและ
การบริหารขององค์การ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในการท างาน สภาพการท างาน 
และค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการส านัก
งบประมาณ จ านวน 271 คน และน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติการ
ทดสอบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ ตามปัจจัยส่วน
บุคคล และค่าส ัมประสิทธ ิ ์สหส ัมพันธ ์ตามแบบของ Pearson (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุนของเฟรด     
เดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory or Dual Factors Theory)  ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ  
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 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ 
แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จใน
การท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการ
บริหารขององค์การ ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 
ค ำส ำคัญ : แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค ้ำจุน 
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Factors Affecting Work Motivation The Bureau Of The Budget 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the factors relative to the 
performance motivation of government officials, and to suggest guidelines for creating 
performance incentives of The Bureau Of The Budget.  The methodology in the 
research was the implementation of both quantitative and qualitative research using 
questionnaires as research tools.  The factors of personal characteristics as follows: 
gender, age, education level, status, position, monthly income, and period of working 
were studied using the theory of Frederick Herzberg (The Herzberg's Theory or Dual 
Factors Theory), which is divided into 2 categories; 1) Motivation factors (including work 
success, acceptance career, type of work, and responsibility), and 2) Supporting factors 
( including the policies, and administration of the organization, relationships with 
colleagues, work stability, working conditions, and compensation, which is a 
quantitative research methodology.  The overall samples based on simple random 
samplings included 271 government officials from Thai Budget Bureau.  Statistics used 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T- test, and ANOVA.  In 
comparing opinions in term of performance motivation of government officials in Thai 
Budget Bureau according to personal factors and the Pearson product- moment 
correlation coefficient in correlation between motivating and supporting factors of 
Frederick Herzberg (The Herzberg's Theory or Dual Factors Theory) in term relative  
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performance motivation of The Bureau  Of The Budget The results showed that 
revealed personal factors affecting the motivation of government officials in The 
Bureau Of The Budget such as gender, age, job position, monthly income, and different 
work periods which is affected the motivation in the performance of government 
officials in The Bureau  Of The Budget of significantly (p value < 0. 05) .  Motivational 
factors were related to performance motivation in the highest level of working with 
success, high level of acceptance while progressive, type of work, and responsibility 
were at level of moderate.  However, supporting factors were related to performance 
motivation which found that high level of relationships with colleagues while policy 
and administration of the organization, working conditions, security at work, and the 
compensation were at moderate level. 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานให้ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อสถานการณ์ โดยมีการน าการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้ โดยมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้มีแนวทางและทิศทางในการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีรูปแบบ
การบริหารงานภายในที่ชัดเจน เพื่อให้องค์การมีความคล่องตัว โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของหน่วยงาน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน มีการเน้นคุณภาพ 
และมีการปฏิบัติงานที่สามารถวัดผลความส าเร็จได้ เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดความ
ซ ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการปฏิบัติงาน จากข้างต้นที่กล่าวมา สิ่ง
ส าคัญในการจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จ หาก
บุคลากรภายในหน่วยงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพท าให้หน่วยงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 แรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยงานที่ได้รับมอบหมายจะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู ่กับแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งแต่ละบุคคลากรจะมีแรงจูงใจที ่ไม่
เหมือนกัน ดังนั้น หน่วยงานจึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย       
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์การในภาพรวม 
 ส านักงบประมาณ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน โดยการจัดท างบประมาณจะเป็นไปตามปฏิทินในการจัดท างบประมาณ เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการน าเสนองบประมาณต่อ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะน าเสนองบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรของหน่วยงานภาครัฐเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ท าให้ในช่วงที่มีการจัดท างบประมาณมีการท างานล่วงเวลาใน
ระยะเวลาที ่ต ิดต่อกัน ท าให้บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งาน และขาดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเหนื่อยล้าและเกิดความเครียดจากการจัดท างบประมาณ 
และมีปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น เงินเดือนที่ได้รับน้อยกว่าบริษัทเอกชน หรือน้อยกว่าส่วนราชการ
อื่นที่มีค่าตอบแทน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรไม่เท่ากัน การท างานที่มีภาวะเครียด
และความกดดัน โดยอัตราก าลังของส านักงบประมาณ ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 840 คน 
ลูกจ้างประจ า จ  านวน 73 คน และพนักงานราชการ จ านวน 93 คน รวมทั ้งส ิ ้น 1,006 คน         
(ส านักงบประมาณ, 2563: 19)  
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 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญ
การวิจัยในครั ้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
หน่วยงานสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ซึ่งข้าราชการส านักงบประมาณ มีจ านวนมากที่สุดภายในองค์การ คือ จ านวน 840 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.49 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด โดยหากสามารถหาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่
ข้าราชการภายในหน่วยงานต้องการได้ จะท าให้สามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายต่อไปใน
อนาคตได้ โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้น าทฤษฎีของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory 
or Dual Factors Theory) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจ ัย ซึ ่งเป็นทฤษฎีข้างต้นที ่มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ  
 

2.วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
 2.2 เพื ่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ โดยก าหนดตัวแปร
ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบคุคล 
(เพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน) และ
มีการน าทฤษฎีของ เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory or Dual Factors Theory) 
มาใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) ปัจจัยจูงใจ (ความส าเร ็จในการท างาน การได้ร ับการยอมรับ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะงานที่ท า ความรับผิดชอบ)  และ 2) ปัจจัยค ้าจุน (นโยบาย
และการบริหารขององค์การ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในการท างาน สภาพการ
ท างาน และค่าตอบแทน)   
  



การศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการส านักงบประมาณ 
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 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของผลการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
                   ตัวแปรอิสระ                                                 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
            ตัวแปรตาม                                                  ตัวแปรตาม 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการส านัก
งบประมาณ จ านวน 840 คน (ส านักงบประมาณ, 2563: 19) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร 
Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 271 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
ตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง

ปัจจัยจูงใจของเฟรด เดอริก เฮอร์ซเบิร์ก 
- ความส าเร็จในการท างาน  
- การได้รับการยอมรับ  
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- ลักษณะงานที่ท า  
- ความรับผิดชอบ  

ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- ต าแหน่ง 
- รายได้ต่อเดือน 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักงบประมาณ 
- ความรู้ความสามารถในงาน 

         - การให้บริการหน่วยงาน 
         - ตระหนักผลประโยชน์ส่วนรวม 
           องค์กร 

 
 

ปัจจัยค ้าจุนของเฟรด เดอริก เฮอร์ซเบิร์ก 
- นโยบายและการบริหารขององค์การ  
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- ความมั่นคงในการท างาน 
- สภาพการท างาน 
- ค่าตอบแทน 



   ณัฐกฤตา  บุณณะ 
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สมบูรณ์ และน าข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และเสนอผลการศึกษาโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 
 

4. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้  
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
       ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ ้น 271 คน แบ่งเป็น เพศหญิง 
จ านวน  165 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9  และ 39.1 ตามล าดับ โดย
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 โดยมีสถานภาพโสด จ านวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.1 โดยต้แหน่งที ่มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที ่ 15 ,000 – 
25,000 บาท จ านวน 160 คน และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต ่ากว่า 10 ปี จ านวน 186 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปัจจัยจูงใจ  
       ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การ
ได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในหน้าที ่การงาน ลักษณะงานที่ท า และความรับผิดชอบ ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
       ความส าเร็จในการท างาน ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.22 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3. ท่านจะรีบปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ ข้อ 2 ท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
ประสบความส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ย 4.23 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 1 ท่าน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4.15 
        การได้รับการยอมรับ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ได้รับการยอมรับ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 ท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมา คือ ข้อ 1 ท่านได้รับค าชมและได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย 3.81 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 3 งานที่ท่านได้รับ



การศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการส านักงบประมาณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

344 

มอบหมายมีความส าคัญ และท าให้ท่านได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานมีค่า เฉลี่ย 
3.70  
      ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.34 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานมี
ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมา คือ ข้อ 1 ท่านประสบความส าเร็จในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การ
งานตลอดเวลามีค่าเฉลี่ย 3.35 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 3 องค์กรของท่านใช้หลักคุณธรรม
ในการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนระดับเลื่อนต าแหน่งมีค่าเฉลี่ย 3.14 ลักษณะงานที่ท า 
พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน   ที่ท า ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.31 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 งานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ และศักยภาพอย่างเต็มที่มีค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมา คือ ข้อ 
3 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีขอบเขต และภาระหน้าที่อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 3.34 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สุด คือ ข้อ 1 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีลักษณะจูงใจให้อยากปฏิบัติงาน เป็นระบบและมีความท้าทายมี
ค่าเฉลี่ย 3.17 
      ความรับผิดชอบ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความ
รับผิดชอบ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 ท่านสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างอิสระมี
ค่าเฉลี่ย 3.25 รองลงมา คือ ข้อ 1 ท่านได้รับมอบหมายปริมาณงานอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.18 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 3 งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความหลากหลายและน่าสนใจมี
ค่าเฉลี่ย 3.10 
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปัจจัยค ้าจุน 
      ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยค ้าจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารของ
องค์การ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในการท างาน สภาพการท างาน และค่าตอบแทน 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น ดังนี้  
       นโยบายและการบริหารขององค์การ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารขององค์การ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายและการบริหารขององค์การ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.81 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 นโยบายในการบริหารองค์การมีความชัดเจน ไม่
ซ ้าซ้อน และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมา คือ ข้อ 2 ท่าน
รู้สึกพึงพอใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การมีค่าเฉลี่ย 2.93 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การมีค่าเฉลี่ย 2.41   



   ณัฐกฤตา  บุณณะ 
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       ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.89 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 ท่านสามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีมี
ค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมา คือ ข้อ 1 เพื่อนร่วมงานยินดีให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา ในการท างานมี
ค่าเฉลี่ย 3.90 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 3 เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ และชื่นชมเมื่อท่าน
ประสบความส าเร็จในการท างานมีค่าเฉลี่ย 3.73 
        ความมั่นคงในการท างาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมั่นคงในการท างาน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 ท่านคิดว่าต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีความมั่นคงมีค่าเฉลี่ย 
3.96 รองลงมา คือข้อ 2 สวัสดิการหลังเกษียณมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.60 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สุด คือ ข้อ 3 ท่านก าลังมองหาหน่วยงานอื่นเพื่อโอนย้าย หรือลาออกไปปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 2.83 
        สภาพการท างาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การท างาน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 ภาระงานที่รับผิดชอบท าให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บ่อยครั้งมี
ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือข้อ 1 ท่านคิดว่าหน่วยงานมีการจัดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งานอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอมีค่าเฉลี่ย 3.08 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 3 ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวมีค่าเฉลี่ย 2.7  
         ค่าตอบแทน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.98 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ข้อ 3 เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานมีค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมา 
คือข้อ 1 เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันเหมาะกับความรู้ ความสามารถ และงานที่รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย 
2.89 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 2 เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพมีค่าเฉลี่ย 2.70 
 4.4 วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงบประมาณ  
         ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงบประมาณ 
ประกอบด้วย  ความรู้ความสามารถในงาน การให้บริการหน่วยงาน และตระหนักผลประโยชน์
ส่วนรวมองค์กร ผลการศึกษา พบว่า  
          ความรู้ความสามารถในงาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถในงานในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.56 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ข้อ 1. มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือก้าว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 3.97 ข้อ 2. ได้รับการอบรมเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ทั ้งทางด้านวิชาการและระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย 3.60 และข้อ 3 ได้เข้ารับการ
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ฝึกอบรมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลมีค่าเฉลี่ย 3.11  
ตามล าดับ 
          การให้บริการหน่วยงาน พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริการหน่วยงาน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 2 ให้บริการแก่หน่วยงานโดยยุติธรรมและเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 
4.04 รองลงมา คือ ข้อ 1 ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้มาติดต่อราชการ อย่างเที่ยงตรงถูกต้องเสมอมีค่าเฉลี่ย 
3.13 และข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยต ่าที ่ส ุด คือ ข้อ 3 ให้บริการหน่วยงานที่มาติดต่อด้วยมิตรไมตรีที ่ดี  
ความส าเร็จในการท างานมีค่าเฉลี่ย 2.81 
            ตระหนักผลประโยชน์ส่วนรวมองค์กร พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตระหนักผลประโยชน์ส่วนรวมองค์กร ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.30 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 มีความตระหนักถึ งสถานะของตนเอง
ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและได้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่องค์การมีค่าเฉลี่ย 3.33  รองลงมา คือ 
ข้อ 1 ใช้ทรัพยากรขององค์กรด าเนินการให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย 2.92 และข้อ 2  
มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 ตามล าดับ 
  4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.5.1 สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที ่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ ข้าราชการส านักงบประมาณ 
  ปัจจัยส่วนบุคคลที ่ส ่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส  านัก
งบประมาณ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ได้แก่ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงในในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  



   ณัฐกฤตา  บุณณะ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

347 

ตารางที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม 

เป็นไปตามสมมติฐาน    ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เพศ                                แรงจูงใจในการ                   
อายุ                                ปฏิบัติงานของ                   
ระดับการศึกษา                   ข้าราชการ                                                 
สถานภาพ                         ส านักงบประมาณ                                         
ต าแหน่งงาน                                                           
รายได้ต่อเดือน                                                         
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน                                             

  
 4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory or 
Dual Factors Theory) ม ีความสัมพันธ ์ก ับแรงจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ 
 ปัจจัยจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
ได้แก่ ความส าเร็จในการท างานของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยมาก ในทิศทางบวก (r = 0.17) การได้รับการยอมรับของข้าราชการส านัก
งบประมาณ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อย ในทิศทางบวก (r = 0.47)  
ความก้าวหน้าของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางบวก (r = 0.70) ล ักษณะงานของข้าราชการส านักงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก ( r = 0.66) ความ
รับผิดชอบของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในทิศทางบวก (r = 0.76) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 2  ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
     (ปัจจัยจูงใจ)                              

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม 

เป็นไปตามสมมติฐาน          ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ความส าเร็จในการท างาน           แรงจูงใจในการ                    
การได้รับการยอมรับ                ปฏิบัติงานของ                     
ความก้าวหน้า                         ข้าราชการ                        
ลักษณะงาน                          ส านักงบประมาณ                
ความรับผิดชอบ                                                           

  
 4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค ้าจุนของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory 
or Dual Factors Theory) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ 
  ปัจจัยค ้าจุน ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
ได้แก่ นโยบายและการบริหารขององค์การของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก (r = 0.66)  ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในทิศทางบวก (r = 0.58)  ความมั่นคงในการท างานของข้าราชการส านักงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ในทิศทางบวก (r = 0.81) สภาพการ
ท างานของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ในทิศทางบวก (r = 0.79) ค่าตอบแทนของข้าราชการส านักงบประมาณมีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ในทิศทางบวก (r = 0.82) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 3  ปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 (ปัจจัยค ้าจุน)                              

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม 

เป็นไปตามสมมติฐาน      ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

นโยบายและการบริหาร             แรงจูงใจในการ               
ขององค์การ                           ปฏิบัติงานของ                
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน     ข้าราชการ                      
ความมั่นคงในการท างาน          ส านักงบประมาณ               
สภาพการท างาน                                                        
ค่าตอบแทน                                                              

 

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
     5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ สามารถอภิปราย
ผลรายปัจจัย ได้ดังนี้ 
 5.1.1 เพศ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใน
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับผลการศึกษาปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
             5.1.2 อายุ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูง
ในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจใน การปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
 5.1.3 ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างที ่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
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 5.1.4 สถานภาพ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกันส่งผล
ต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
 5.1.5 ต าแหน่งงาน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน
ส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวารุณี พงษ์ศรี (2561: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มี
ต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน 
 5.1.6 รายได้ต่อเดือน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวารุณี พงษ์ศรี (2561: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรมที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน 
 5.1.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวารุณี พงษ์ศรี (2561: 
บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่มีอายุงาน/ประสบการณ์ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ต่างกัน  
 5.2 ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
           จากการวิจ ัยเรื ่องปัจจัยที ่ส ่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory or Dual 
Factors Theory) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค ้าจุน 
(Hygiene Factor) มาเป็นแนวคิดหลักในการ โดยผู้วิจัยได้เลือก ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้า 
ด้านลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factor) จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน  ด้านสภาพการท างาน  เเละค่าตอบแทน โดยผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณแยกเป็นรายด้าน ดังนี้   
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 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาด้านความส าเร็จในการท างาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550,: 67) ได้ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเทศบาลต าบลจังหวัด
เชียงใหม่  ด้านการได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมาก และด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550,: 66-69) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ด้านลักษณะงาน 
อยู ่ในระดับปานกลาง และด้านความรับผิดชอบ อยู ่ในระดับปานกลาง ซึ ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550,: 66-69) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
 ปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาด้านนโยบายและการบริหาร
ขององค์การ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550,: 66-69) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภพ กันธิมา (2550,: 66-69) ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเทศบาล
ต าบลจังหวัดเชียงใหม่    
     5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         5.3.1.1 นโยบายของผู้บริหารควรมีความชัดเจน ในการมอบหมายงาน และควรมีการ
มอบหมายปริมาณงานให้อย่าเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล ้า ในการปฏิบัติงาน                   
         5.3.1.2 สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็น และบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
         5.3.1.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
                5.3.2.1 น านโยบายที ่ได้ร ับมอบหมายจากผู ้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานภายนอกเข้าใจตรงกัน 
         5.3.2.2 มีการจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
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การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า, โรบินสัน, เดอะมอลล์, โลตัส, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, 
สยามแม็คโคร, แฟชั่นไอส์แลนด์, แม็กซ์แวลูและฟู้ดแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
คู่แข่งขัน ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด และโครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง  

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างคู่แข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ออกเป็นระดับกลางถึงระดับสูง ได้แก่ เซ็นทรัลและฟู้ดแลนด์ ในส่วนห้างสรรพสินค้าที ่เน้นตลาด
ระดับกลางระดับครอบครัว และระดับทั่วไป ได้แก่ เดอะมอลล์, โลตัส, โรบินสัน, แม็กซ์แวลู, สยามแม็ค
โคร, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแฟชั่น ไอส์แลนด์ เป็นต้น ด้านทุนจดทะเบียน มีทุนจดทะเบียน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, สยามแม็คโคร, โลตัส 
และฟู้ดแลนด์ และทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ แม็กซ์แวลู เดอะมอลล์ และแฟชั่น
ไอส์แลนด์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหน่าย มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งวางจัดจ าหน่าย ได้แก่ กุ้ง หอย ปู 
ปลา และหมึก ด้านช่องทางที่จัดจ าหน่ายและรูปแบบการให้บริการ มี 2 ช่องทาง คือ 1) การจัดจ าหน่าย
หน้าร้าน และ 2) การจ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ระบบ Electronic and Mobile Commerce ในส่วน
ของลักษณะการแข่งขันทางการตลาดพบว่า มีการส่งเสริมการตลาดและวิธีและกลยุทธ์การแข่งขันด้าน
ราคา คุณภาพสินค้า การส่งเสริมการขาย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลถึงโครงสร้างการตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง
กล่าวคือ ห้างที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ โรบินสัน มียอดขายสูงและมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูงในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการชองลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ 
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ที่ดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ คุณภาพของสินค้า การให้บริการที่ดี การก าหนดราคาที่เป็นธรรม และการ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ห้างสรรพสินค้ามียอดขายอาหารทะเล
แช่แข็งเพ่ิมขึ้น หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะส่งผลต่อห้างสรรพสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
ค ำส ำคัญ: กำรแข่งขันกำรทำงตลำด, อำหำรทะเลแช่แข็ง, ห้ำงสรรพสินค้ำ 
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Frozen Seafood Market Competition  
of Department Storesin Bangkok 

 
 
 
 
 

Nutchananporn Panmuang* 
 

Abstract 

The study of frozen seafood market competition of department stores in Bangkok 
including Central Plaza, Robinson, The Mall, Lotus, Big C Supercenter, Siam Makro, Fashion 
Island, Max Valu and Foodland. The objective is to study and analyze the structure of 
competitors. Nature of market competition and frozen seafood market structure 

The results of the study found that the structure of frozen seafood market 
competitors is divided into middle to high-end customers, namely Central and Foodland. In 
the department store segment that focuses on the middle-class family market and general 
level, including The Mall, Lotus, Robinson, Max Valu, Siam Makro, Big C Supercenter and 
Fashion Island, etc. It has a registered capital of more than 1 ,000 million baht, including 
Central, Robinson, Big C Supercenter, Siam Makro, Lotus and Foodland, and a registered 
capital of less than 1,000 million baht, including Max Valu, The Mall and Fashion Island. The 
products that are distributed There are frozen seafood products for distribution, namely 
shrimp, shellfish, crab, fish and squid. There are two distribution channels and service 
formats: (1) in-store distribution and (2) online distribution. Electronic and Mobile Commerce 
systems in terms of the competitive nature of the market found that there are marketing 
promotions and methods and strategies to compete on price, product quality, and 
promotion. Such factors affect the frozen seafood market structure. Large department stores 
such as Central, Big C, Lotus, The Mall, Robinson have high sales and high market share in 
frozen seafood business. 
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
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However, the researcher has additional suggestions that in the frozen seafood 
market competition that can truly meet the needs of customers the focus must be on 
building a good relationship between the seller and the buyer. Product quality good service 
fair pricing and convenience to customers this is because it is important to help department 
stores increase sales of frozen seafood. If one of these is missing, it will affect the department 
store both directly and indirectly. 
 
Keywords: Marketing Competition, Frozen Seafood, Department Store 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ถือได้ว่า การแข่งขันของภาคธุรกิจได้เกิดการปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด  
ในยุคของการแข่งขันซึ่งหนึ่งในภาคธุรกิจคืออาหารทะเลแช่แข็งที่ปัจจุบันทุกคนหันมาให้ความส าคัญ
โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 วิถีชีวิตเปลี่ยน หลาย ๆ องค์กรเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
Work From Home อาหารแช่แข็งจึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันจึงเป็นจุดท าให้ผู้วิจัยหยิบยก
เรื ่องดังกล่าวมาศึกษา ซึ ่งการแข่งขันทางธุรกิจก็เปรียบเสมือนเป็นวัฎจักรที ่ก าหนดโดย 4 C 
ที่ประกอบด้วย บริษัท (Company) ลูกค้า (Customers) คู่แข่ง (Competitors) และการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การ 
(Herlambang, Afnan Sudiro, & Noermigati, 2013: 30) ที่มุ่งเน้นก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ โดยเมื่อองค์การได้ท าการเทียบกับคู่แข่ง
ถือว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันย่อมเป็นวัตถุประสงค์หลักที่องค์การธุรกิจควรมุ่งมั่นสร้างให้บรรลุ
และสามารถแข่งกับคู ่แข่งขันทางธุรกิจให้ได้ยั ่งยืน และยังต้องสร้างให้เกิดผลการด าเนินงานที่
เหนือกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกเช่นกัน ( Ismail, Rose, Abdullah, & 
Uli, 2010: 157-158) 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งของไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตอาหาร
รายส าคัญของโลกและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกได้มูลค่าสูงเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อเทียบ
กับสินค้าประเภทอื่น ๆ ซึ่งสถิติการส่งออกอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป 
(รวมทูน่ากระป๋องและแปรรูป แต่ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) ตั้งแต่เดือนมกราคม -
กันยายน 2564 รวมคิดเป็นมูลค่า 37,828.01 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,457.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 
2564) ซึ่งนับว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ  
ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว แต่ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา จ านวนสินค้าที่ได้จากการท าประมงนั้นลดลง เนื่องจาก
ปัญหาการจับปลาเกินจ านวน ต้นทุนการท าประมงสูงขึ้นจากราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุน
ต่าง ๆ ที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงระบบในด้านแรงงานและสภาพการท างาน ประกอบกับตลาดมีการ
ก าหนดกฎระเบียบที ่มีมาตรฐานสูงและเข้มงวดทั้งด้านความปลอดภัย ด้านแรงงานและด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งไทยต้องเร่งหาแนวทางในการเพิ่มผลการ
ด าเนินงานขององค์การให้สูงขึ้น และสามารถสร้างการแข่งขันได้ทั ้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศให้ได้อย่างยั่งยืน  

ในขณะเดียวกัน การแข่งขันภายในประเทศของผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็งก็ทวีความ
รุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงค้าปลีกราย
ย่อย จากการศึกษาพบว่า การแข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งให้เพิ่มสูงขึ้นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาค
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ธุรกิจอย่างห้างสรรพสินค้าต้องมุ่งเน้นการแข่งขันทางการตลาดที่สามารถก าหนดทิศทางการตลาด
และตอบสนองต่อลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน  
ที่ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า 13 สาขา, โรบินสัน 4 สาขา, เดอะมอลล์ 6 สาขา, โลตัส 26 
สาขา, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 33 สาขา, สยามแม็คโคร 27 สาขา, แฟชั่น ไอส์แลนด์ 1 สาขา, แม็กซ์แวลู 
20 สาขา และฟู้ดแลนด์ 20 สาขา ได้ด าเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งไปอย่างเข้มข้น โดยต่างก็มุ่งหวัง
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
ปริมาณของสินค้าที่จัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่าย รูปแบบการให้บริการและการมีสินค้าพร้อม
ให้บริการที่หลากหลาย รวมทั้งมีต้นทุนที่ประหยัดและคุ้มค่าดังนั้นหนทางสู่ความส าเร็จของธุรกิจ 
ในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องรู้จักประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนให้ดี
เพื่อผลิตสินค้าโดยมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถตอบแทนลูกค้า 
พนักงานผู้ถือหุ้นและสังคมได้เป็นอย่างดี จากเป้าหมายในการตอบสนองดังกล่าวผนวกกับวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารน าไปสู่การก าหนดพันธกิจของกิจการ ซึ่งเป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจ  
โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ที่คอยเป็นตัวขับเคลื่อนให้กิจการบรรลุเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์ต้นทุนต ่า (Cost leadership) 
กลยุทธ์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและหลากหลาย (Response) นอกจากนี้การมีทีมงาน หรือ 
พนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการนั้นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดกับ
คู่แข่งได้อย่างมีคุณภาพ  

อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าที่จ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งจ าเป็นต้องมีการศึกษาโครงสร้าง
คู่แข่งขันธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดได้ โดยศักยภาพการแข่งขันทาง
การตลาดของธุรกิจ พิจารณาจากลักษณะการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย รูปแบบการจัดจ าหน่าย 
รูปแบบการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด วิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน การบริหารทีมงาน สินค้าทดแทน 
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจการต่อรองของลูกค ้า และ Electronic and Mobile Commerce 
ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 12 ข้อ จะช่วยให้ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมองเห็นศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด
อย่างแท้จริงของธุรกิจได้ และท าให้เกิดสามารถท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันหรือมีจุดแข็งในด้านใด อันจะเอ้ือ
ให้กิจการสามารถแข่งขันได้ โดยลักษณะการแข่งขันทางการตลาดจะสะท้อนต่อโครงสร้างตลาด
อาหารทะเลแช่แข็ง 



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้วยเหตุนี้ การแข่งขันทางการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักให้ผู้ประกอบการหลายรายสามารถจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันได้ใน
ราคาและคุณภาพที่แตกต่างกันตามกลไกตลาด อันเป็นวิธีการหนึ่งในการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน
ให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าที่เป็น
ผู้บริโภคซึ่งจะสามารถเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็งได้อย่างมีคุณภาพและในราคาที่ถูก
ลง อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
เพื่อความพร้อมในการด าเนินธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางการตลาดที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วทีม่ีการแข่งขันสูง (เอกสิทธิ์ สนามทอง, 2562: 67)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการแข่งขันทางการตลาดอาหาร
ทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโครงสร้างคู่แข็งขันธุรกิจอาหาร
ทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างก็มีโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเล
แช่แข็งเป็นของตนเองแต่เมื่อศึกษาโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งอย่างจริงจัง เราจะ
สามารถทราบถึงการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งได้ รวมถึงลักษณะการแข่งขันทาง
การตลาดของห้างสรรพสินค้า เพื่อทราบถึงโครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส าคัญของห้างสรรพสินค้าในการแข่งขันทาง
การตลาดอาหารทะเลแช่แข็งอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างคู่แข็งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) เพื ่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างส รรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเด็นของการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง

ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย เซ็นทรัลพลาซ่า, โรบินสัน, 
เดอะมอลล์, โลตัส, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, สยามแม็คโคร, แฟชั่นไอส์แลนด์, แม็กซ์แวลูและฟู้ดแลนด์ 
แบ่งเนื้อหาในการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ โครงสร้างคู่แข็งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ลักษณะ
การแข่งขันทางการตลาด และโครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง โดยศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

  



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยใช้การ

สัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 27 คน ในห้างสรรพสินค้า 9 แห่ง ได้แก่
เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, โลตัส, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, สยามแม็คโคร, แฟชั่นไอส์แลนด์, 
แม็กซ์แวลู และฟู้ดแลนด์  
 

ห้างสรรพสินค้า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้จัดการแผนกอาหารทะเลแช่
แข็ง 

ผู้ให้บริการ/ลูกค้า 

1) เซ็นทรัล (ลาดพร้าว) 1 2 

2) โรบินสัน (สุขุมวิท)  1 2 
3) เดอะมอลล์ (บางกะปิ)  1 2 

4) โลตัส (บางกะปิ)  1 2 
5) บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาดพร้าว)  1 2 
6) สยามแม็คโคร (ลาดพร้าว) 1 2 
7) แฟช่ัน ไอส์แลนด์  1 2 
8) แม็กซ์แวลู (นวมินทร์)  1 2 

9) ฟู้ดแลนด์ (นวมินทร์)  1 2 
รวม 9 18 

 
นอกจากนี้ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากนั้นท าการสรุปความในแต่ละประเด็น
ด้วยวิธีการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and taxonomy) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก
และจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั ้นวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น 
วิเคราะห์โครงสร้างคู่แข็งขันธุรกิจ ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด และโครงสร้างตลาด เป็นการน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผลว่าเมื่อเหตุนี้เกิดข้ึนได้น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง ประกอบด้วย
เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, โลตัส, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, สยามแม็คโคร, แฟชั่น ไอส์แลนด์, แม็กซ์



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แวลูและฟู้ดแลนด์ ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทะเลแช่แข็ง แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาด แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แนวคิด
ทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์และการแข่งขันทางการตลาด แนวคิดทฤษฎี Electronic and 
Mobile Commerce แนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมตลาด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อาหารทะเลแช่แข็ง หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (Frozen seafood) คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแช่เยือกแข็ง (Freezing) อาหารทะเลสด ได้แก่ ปลาทะเล แบ่งเป็นสัตว์น ้า 
ในกลุ่ม crustacean ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และสัตว์น ้าในกลุ่ม mollusk ได้แก่ ปลาหมึก และหอย 

อาหารทะเลแช่เยือกแข็งนั้น อาจเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมเบื้องต้น (Raw material 
preparation) เช่น คัดขนาด การล้าง แล่เป็นชิ้น ตัดแต่ง แกะเปลือก หรือ เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า 
เช่น การชุบด้วยแป้ง การชุบเกล็ดขนมปังผ่านการปรุงสุก ได้แก่ นึ่ง ทอด หรือ ต้มสุกให้พร้อมน าไป
แปรรูปต่อ หรือน าไปประกอบอาหาร เช่น ซูริมิหลังจากการแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่
เยือกแข็งจะต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอุณหภูมิต ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส เพื่อคง
ความสดและป้องกันการเกิดผลึกน ้าแข็งใหม่และมีอายุการเก็บรักษาตามที่ก าหนด (พิมพ์เพ็ญ 
พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.) 

รูปแบบโดยทั่วไปของอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่จ าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ 
1) อาหารทะเลแช่เยือกแข็งแบบเป็นชิ้น หรือที่เรียกว่าไอ คิว เอฟ (IQF) เป็นอาหาร

ทะเลที่ภายหลังการแช่เยือกแข็ง จะมีลักษณะเป็นชิ้นแยกเป็นอิสระกัน เพื่อสะดวกแก่การน าไปใช้
บริโภค 

2) อาหารทะเลแช่แข็งแบบก้อน (Block) อาหารทะเล เช่น เนื้อปลา กุ้ง หรือปลาหมึก 
จะถูกน าไปเรียงลงกล่องโลหะ เติมน ้าให้ท่วมก่อนจะถูกน าไปแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบ
แผ่น (Plate freezer) โดยอาจมีอุณหภูมิต ่าถึง -40 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เพ่ือให้เนื้อสัตว์ มีอุณหภูมิไม่
เกิน -18 องศาเซลเซียส จากนั้นอาหารทะเลจะถูกเคาะออกจากบล็อค อาจมีการเคลือบน ้าแข็ง ( Ice 
glazing) เพ่ือลดการสูญเสียน ้าก่อนน าไปบรรจุลงถุงและกล่องกระดาษ 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงานหรืออุตสาหกรรม 
ความสามารถในการสร้างก าไรของธุรกิจและลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (ที่มีอยู่เดิมและที่มีศักยภาพ) ลูกค้าและผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต 

โมเดลแรงกัดดัน 5 ประการจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model of 
Industry Competition) Michael E. Porter ได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการ
ส ารวจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในรูปของแรงกดดัน
พื้นฐานทางการแข่งขัน 5 ประการ (Porter, M. E., 1998) คือ 1) อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่
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ในตลาด 2) อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 3) อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 4) อุปสรรค
จากผลิตภัณฑ์ท่ีทดแทนกันได้ และ 5) การเพ่ิมขึ้นของการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

 
   
 

      
         ภาวะคุกคามจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ 
 
อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต      อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 

 
 
 
 
 

    ภาวะคุกคามจากสินค้าทดแทน 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลแรงกัดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 
ที่มา: Porter, M. E. 

 

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้าน
การตลาดและด้านอื่น ๆ ของธุรกิจปัจจัยที่ส่งผลกระทบมีได้หลายปัจจัยและปัจจัยจะส่งผลในเวลา
เดียวกันหรือต่างเวลากันก็ได้ท าให้มีการพิจารณาในลักษณะของผลรวม (พัทธนันท์ ต่ายจันทร์, 2559) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่สามารถท า
ให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาดขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
ประกอบด้วย 

1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เพ่ือรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือใน
การโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณา ทีวี วิทยุ Internet และพนักงานขาย เป็นต้น 

2) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง การจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ 
หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลาง (ผู้จัดจ าหน่าย) หรือหน่วยงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อการสร้าง

คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ 

การแข่งขันระหว่างธุรกิจ 
การแข่งขันด้านราคา 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ซื้อ/ลูกค้า 

สินค้าทดแทน 



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ยอดขายในทันที จากความหมายนี้สามารถสรุปได้ว่าการส่งเสริมการขายเป็นเครื ่องมือกระตุ้น 
(Acceleration tool) กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อจ านวน
มากขึ้นและสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทันทีทันใด 

3) การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) พนักงานขาย หมายถึง ผู้แทนของ
บริษัทที่ไปพบผู้ที่คาดหวังโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่คาดหวังให้เป็นลูกค้า 

4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) การให้
ข่าวถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ แต่มีความหมายที่แตกต่างคือ การให้ข่าวเป็นการให้
ข่าวโดยสื่อมวลชน เป็นเครื่องมือที่ต้องจ่ายเงินหรือไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรในรูปของสุนทรพจน์หรือการให้สัมภาษณ์ หรือการให้ข่าวผ่าน
สื่อต่าง ๆ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้สูงเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นมีทั้งข้อมูลที่เป็นด้านบวกและ  
ด้านลบส่วนการประชาสัมพันธ์ (Public relations) เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติความ
น่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กรกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์ในระยะยาวให้ข้อมูลด้านบวกเก่ียวกับธุรกิจ 

5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การท าการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
โดยตรง โดยอาศัยสื่อใดสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายให้โอกาสในการตอบกลับ 
อีกท้ังจะต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer database) ขึ้นมาด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
ศุภร เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36) 

สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อ
การด ารงการทางการตลาดโดยเฉพาะในด้านการวางแผนการตลาด การสร้างโอกาสทางการตลาด  
การจ ากัดขอบเขตการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดในด้านต่าง ๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด คือ กระบวนการสร้างความสามารถของ
องค์กรในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจด้านการตลาด รวมทั้งในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เอื้ออ านวยให้องค์กรมีการพัฒนาจุดเด่นนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบให้องค์กรมีศักยภาพเหนือคู่แข่ง
ทางธุรกิจ และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว Kotler and Kelle (2009: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขันการตลาดที่ท าให้ธุรกิจสามารถเป็น
ผู้น าด้านการส่งมอบคุณค่าที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า เช่น การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าและเน้นบริการที่
ประทับใจกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่านี้ต้องสร้างวัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร 
ระบบและกระบวนการทั้งในการด าเนินงานและการบริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าและส่งมอบให้แก่ลูกค้าให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน หรือกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ให้ลูกค้ามองเห็น
ว่าบริษัทให้ความส าคัญกับลูกค้ามากที่สุด เช่นเดียวกับ น ้าว้า เชิงชุมพิทักษ์ (2556 : 6) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง ความสามารถของธุรกิจที่จะเอาชนะ
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คู่แข่งโดยพิจารณาจากจุดเด่นขององค์กรมาสร้างความได้เปรียบ เพ่ือให้องค์กรเอาชนะเป็นผู้น าตลาด 
สามารถท าก าไรและท าให้กิจการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

ลักษณะของศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนรวม 
(Cost leadership) ธุรกิจที่ใช้วิธีนี้จะด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนต ่า
ที่สุด ประโยชน์คือ สามารถน าเสนอราคาที่ต ่ากว่าคู่แข่งในท้องตลาดได้ 2) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) ธุรกิจที่ใช้วิธีนี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้า (product) ไม่ให้ซ ้ากับสินค้า
อื่นในตลาด หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่มาน าเสนอท าให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าคู่แข่ง ในตลาด และ 
3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus or niche) เป็นเหมือนกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target group) 
ให้เล็กลง เพ่ือจะได้ท าการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า การที่บริษัทเข้าใจลูกค้าของตัวเอง
ได้อย่างแท้จริง ส าหรับองค์ประกอบของศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด 6 ด้าน (ประดิษฐ์ จุมพล
เสถียร, 2547: 40-42) ได้แก่ 1) การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 2) 
นวัตกรรม (Innovation) 3) การวิจัยและพัฒนา (Research and development) 4) ตราสินค้า (Brand) 
5) กลยุทธ์การตลาด (marketing strategy) และ 6) ผลิตภัณฑ์และการเจาะตลาด (Product and 
market penetration) 

ส าหรับแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถที่องค์การ
ด าเนินธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอื่นท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การ
สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน (เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ , 2553) 
อย่างไรก็ตาม ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter, 1998) ได้คิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ได้กล่าวหลักการไว้ว่า หากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้วจะต้องใส่ใจในกลยุทธ์  
การแข่งขัน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation strategy) คือ สินค้าหรือ
บริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมานั้น จะต้องมีความแตกต่างที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปของผู้อ่ืน 
หรือมีการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความโดดเด่นที่แสดงถึงฐานะของผู้ซื้อ 
2) กลยุทธ์ต้นทุนต ่า (Cost leadership strategy) คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนโดยสามารถก าหนด
ราคาได้ต ่ากว่าตลาด ใช้กับตลาดขนาดใหญ่ หากธุรกิจมีต้นทุนที่ต ่าแล้วก็จะสามารถอยู่ในตลาด  
การแข่งขันได้นาน และ 3) กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Focus strategy) คือ การที่ธุรกิจ
มุ่งเน้นผลิตสินค้าหรือบริการให้กับตลาดเฉพาะส่วน อาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะส่วนที่มีรายไดสู้ง 
(Niche market) 

การสร้างทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถกระท าได้โดยการสร้างกิจกรรม
และการท างานร่วมกันควบคู่กับการสร้างจิตส านึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความร่วมมือกัน 
มีความรู ้ส ึกที ่ด ีต่อกัน และกระตุ ้นให้ร ู ้จ ักใช้การระดมสมองร่วมกัน การท างานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่สมาชิกของทีมงานจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกัน
และการท างานร่วมกัน ทีมงานที่มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ (ศิณีย์ สังข์รัศมี, 2545) 
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ในส่วนของ Electronic Commerce มีชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยความหมายของค าว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีค าจ ากัด
ความใดท่ีใช้เป็นค าอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีดังนี้ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, 2546) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือ  
การขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WTO, 1998) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ
ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชทั้งในระดับองค์กรและส่วนบุคคลบนพ้ืนฐานของ
การประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความเสียงและภาพ (OECD, 1997) จากความหมายของ 
E-Commerce จะเน้นที่การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

Mobile Commerce คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ท าในสภาพแวดล้อมแบบเคลื ่อนที่
โดยเฉพาะการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย ช่องทาง  
การสื่อสารเฉพาะทาง สมาร์ทการ์ด เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือ
การเงินโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรือธุรกิจตามแนวคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ที่ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและขายสินค้าต่าง ๆ รวมทั้ง  
การรับ-ส่งอีเมล์ เป็นสร้างโอกาสในการบริการแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ 
(ปรีดีชนก เปรมปรี, 2561) 
 
 
 
  



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบความคิดการวิจัย 
จากกรอบความคิดข้างต้นจะเห็นว่า ตัวแปรอิสระประกอบด้วย โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจ

อาหารทะเลแช่แข็ง ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย โครงสร้างตลาด
อาหารทะเลแช่แข็ง 

โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 
1.ช่ือบริษัท 
2.ที่ตั้ง 
3.ทุนจดทะเบียน 
4.จ านวนพนักงาน 
5.ยอดขาย 
6.โครงสรา้งลูกค้า 
7.ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหนา่ย 
8.ช่องทางที่จัดจ าหน่าย 
9.การส่งเสริมการตลาด 
10.รูปแบบการให้บริการ 
11.ทีมงาน 
12.จุดแข็ง 
13.จุดอ่อน 
 
 
   
 
 

โครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง 
1.ยอดขายของตลาด 
2.ส่วนแบ่งการตลาด 
3.อัตราการเติบโตของตลาด 
4.โครงสรา้งผลติภณัฑ ์
5.โครงสรา้งลูกค้าของตลาด 
6.โครงสรา้งคู่แข่งขันของตลาด 
7.โครงสรา้งการแข่งขัน 

ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด 
1.สถานการณ์และสภาพแวดล้อม  
2.ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์
3.ความแตกต่างของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4.ความแตกต่างของรูปแบบการจดัจ าหน่าย 
5.ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ 
6.ความแตกต่างของการส่งเสรมิการตลาด 
7.ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน 
8.ความแตกต่างของการบรหิารทมีงาน 
9.สินค้าทดแทน 
10.การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม ่
11.อ านาจการต่อรองของลูกค้า 
12.Electronic and Mobile Commerce 
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6. ผลการศึกษา 
การศึกษาการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข ็งของห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัล (ลาดพร้าว) 2) โรบินสัน (สุขุมวิท) 3) เดอะมอลล์ (บาง
กะปิ) 4) โลตัส (บางกะปิ) 5) บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาดพร้าว) 6) สยามแม็คโคร (ลาดพร้าว) 7) 
แฟชั่น ไอส์แลนด์ 8) แม็กซ์แวลู (นวมินทร์) และ 9) ฟู้ดแลนด์ (นวมินทร์) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีความจ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้านปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลด้านทุติยภูมิได้มาจากการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ บทความและการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งสัมภาษณ์จากประชากร 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากผู้จัดการแผนกอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า จ านวน 9 คน และลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ จ านวน 18 คน รวมเป็น 27 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูล 
ที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็นระบบ แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ
เนื้อหา น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและ
ผล และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

จากผลการวิจัยการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์และผลการศึกษาไว้ 3 ประเด็นหลักดังนี้  

1) โครงสร้างคู่แข็งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ประกอบด้วย ชื่อบริษัท ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน 
จ านวนพนักงาน ยอดขาย โครงสร้างลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที ่จ ัดจ าหน่าย ช่องทางที ่จ ัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด รูปแบบการให้บริการ ทีมงาน จุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันธุรกิจ ดังนี้ 

1.1) ชื่อเสียงของห้างสรรพสินค้า ทุนจดทะเบียน ที่ตั ้ง รวมถึงจ านวนพนักงาน  
ผลการศึกษาพบว่า คู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งที่ท าการศึกษาตามโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1) เซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) 2) โรบินสัน (สุขุมวิท) 3) เดอะมอลล์ (บางกะปิ) 4) โลตัส (บางกะปิ) 
5) บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาดพร้าว) 6) สยามแม็คโคร (ลาดพร้าว) 7) แฟชั่น ไอส์แลนด์ 8) แม็กซ์แวลู 
(นวมินทร์) และ 9) ฟู้ดแลนด์ (นวมินทร์) มีส่วนส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งจ าเป็นต้องมีการลงทุนในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชื่อของบริษัท สถานที่ตั้งของบริษัท เพ่ือให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนบ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาด เมื่อทุนจดทะเบียนมากก็มีโอกาสทางการแข่งขันมากกว่าทุนจดทะเบียนน้อย  
ซึ่งคู่แข่งขันที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดคือ กลุ่มบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 8,250 
ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มโรบินสัน ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 3,942 ล้านบาท และกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน
น้อยที่สุดคือ กลุ่มเดอะมอลล์ ทุนจดทะเบียนอยู่ที ่ 100 ล้านบาท การที่ห้างสรรพสินค้าจะมีการ
แข่งขันทางการตลาดมากหรือน้อยนั้นสิ่งส าคัญคือ ชื่อของห้างสรรพสินค้าซึ่งชื่อของห้างสรรพสินค้าบ่ง
บอกถึงความมีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพเมื่อห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงและได้รับ
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ความนิยมส่งผลให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า และท าให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของ
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทุนจดทะเบียนของคู่แข่งขันมีผลต่อความน่าเชื่อถือของคู่
แข่งขันเพราะเป็นการแสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ 
จะเห็นได้ว่า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีทุนจดทะเบียนที่สูงสุดอยู่ที่ 8 ,250 ล้านบาท และเดอะมอลล์ 
(บางกะปิ) มีทุนจดทะเบียนต ่าสุดอยู่ที่ 100 ล้านบาท 

ที่ตั ้งของคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่โดยห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ งนั ้นมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ท าเลที่ตั้งในการด าเนินธุรกิจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ลูกค้าสามารถ
เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าได้สะดวกและง่าย ในปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) 
อย่างห้างสรรพสินค้า (department store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุด โดยมักตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง จังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาคและจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งการตกแต่งร้านค้าจะเน้นความสวยงาม
และมีพนักงานบริการให้ค าแนะน า เน้นขายสินค้าคุณภาพดี สินค้าแบรนด์เนม โดยมีทั้งสินค้าน าเข้า
จากต่างประเทศและสินค้าที่ผลิตในประเทศ จึงท าให้ราคาสินค้าค่อนข้างสูง อาทิ เซ็นทรัล ซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้ามีจ านวนสาขาและพื้นที่ค้าปลีกมากที่สุดในธุรกิจนี้ ได้แก่ โรบินสัน , เดอะมอลล์ และ
เมกา-บางนา เช่นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ต (supermarket) จ าหน่ายสินค้าอาหารและของใช้ประจ าวัน
เป็นหลัก เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และสินค้าอุปโภค
บริโภคมีทั้งร้านค้าที่ตั้งเป็นอิสระ เช่น แม็กซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ และที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า อาทิ  
ท็อปส์, โฮมเฟรชมาร์ท เป็นต้น 

ในส่วนของจ านวนพนักงาน จะเห็นได้ว่าคู่แข่งขันมีจ านวนพนักงานทั้งหมด 24,710 
คน จะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สุขุมวิท) มีจ านวนพนักงานมาที่สุดอยู่ที ่ 5,953 คน และ  
ฟู้ดแลนด์ (นวมินทร์) มีจ านวนพนักงานน้อยที่สุดอยู่ที่ 250 คน  

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจ านวนพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ส่งผลต่อภาพรวม
ของโครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งหนึ่งในต าแหน่งที่ส าคัญต่อธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งคือ 
ผู้จัดการแผนกอาหารทะเลแช่แข็งและพนักงานที่รับผิดชอบ หากไม่มีต าแหน่งดังกล่าวก็จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า และท าให้การขายสินค้าของห้างสรรพสินค้าไม่สามารถขยาย
การให้บริการลูกค้าออกไปได ้

1.2) ผลิตภัณฑ์ที ่จ ัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที ่จ ัดจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าทั้ง 9 แห่งนั้น มีหลากหลายแบรนด์ทั้งแบรนด์สินค้าจากต่างประเภทและแบรนด์สินค้า
ในประเทศ เช่น ซีพี, ซีพีแปซิฟิก, คิวเฟรช, คิงส์วิช, ไทยโอโออิ, ท็อปส์, Yummy Tale, ชาวเล, มาย
ช้อยส์, ท็อปส์, ศิริคุณ, โลตัส, สยามอินเตอร์ซี, พรานทะเล และพีทีเอ็น กูร์เมต์ เป็นต้น มากกว่า 30 
แบรนด์ ส าหรับแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แบรนด์คิวเฟรชและแบรนด์ซีพี  



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย มีประเภทอาหารทะเลแช่แข็งจ านวน 5 
ประเภท คือ กุ้งทะเลแช่แข็ง หอยทะเลแช่แข็ง ปูทะเลแช่แข็ง ปลาทะเลแช่แข็ง และหมึกทะเลแช่แข็ง 
ซึ่งอาหารทะเลแช่แข็งแต่ละประเภทนั้นมีจ าแนกตามแต่ละประเภทของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายและตามความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลอาหารทะเลแช่แข็ง หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (frozen seafood) คือผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการแช่เยือกแข็ง 
(freezing) อาหารทะเลสด ได้แก่ ปลาทะเล แบ่งเป็นสัตว์น้าในกลุ่ม crustacean ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง 
และสัตว์น้าในกลุ่ม mollusk ได้แก่ ปลาหมึก และหอย โดยอาหารทะเลแช่เยือกแข็งนั้น อาจเป็น
วัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมเบื้องต้น เช่น คัดขนาด การล้าง แล่เป็นชิ้น ตัดแต่ง แกะเปลือก หรือ เป็น
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น การชุบด้วยแป้ง การชุบเกล็ดขนมปัง ผ่านการปรุงสุก ได้แก่ นึ่ง ทอด หรือ 
ต้มสุกให้พร้อมน าไปแปรรูปต่อ หรือน าไปประกอบอาหาร เช่น ซูริมิหลังจากการแช่เยือกแข็ง 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็งจะต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอุณหภูมิต ่ากว่า -18 
องศาเซลเซียส เพื่อคงความสดและป้องกัน การเกิดผลึกน ้าแข็งใหม่และมีอายุการเก็บรักษาตามที่
ก าหนด (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.) 

1.3) โครงสร้างลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง
ถึงระดับสูง ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มฟู้ดแลนด์ เป็นต้น ในส่วนห้างสรรพสินค้าที่เน้นตลาดระดับกลาง
ระดับครอบครัว และกลุ่มทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มเดอะมอลล์ โลตัส โรบินสัน สยามแม็คโคร บิ๊กซี  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แม็กซ์แวลู และแฟชั่น ไอส์แลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มมีความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Stanton, Etzel and Walker (1994, 
p.667); ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.9-14) ลูกค้า คือ ผู้บริโภค (consumer) หรือผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย (ultimate consumer) ซึ่งสถาบันที่ซื้อสินค้าเพ่ือใช้ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อธุรกิจ 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างลูกค้ามีทั้งกลุ่มระดับสูง ลูกค้าระดับกลาง และลูกค้า
ระดับครอบครัว รวมไปถึงลูกค้าทั่วไป ที่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งในปริมาณท่ี
มาก ซึ่งผลการวิเคราะห์โครงสร้างลูกค้า เห็นได้ว่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการตลาดด้านอาหาร มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ โดยห้างสรรพสินค้าทุกแห่งมีโครงสร้างลูกค้าเหมือนกัน แทบจะไม่มีความ
แตกต่างกัน เพราะอาหารทะเลแช่แข็งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นอาหารประเภทแช่แข็งที่
ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างหลากหลายโดยไม่จ ากัดช่วงอายุ 

1.4) ช ่องทางที ่จ ัดจ  าหน่ายและร ูปแบบการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
ห้างสรรพสินค้าให้ความส าคัญกับช่องทางการจ าหน่ายและรูปแบบการให้บริการ โดยห้างสรรพสินค้า
ทั้งหมดมีช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 1) การจัดจ าหน่ายหน้าร้าน และ 2) การจ าหน่าย
สินค้าผ่านออนไลน์ ตัวอย่างอย่างเช่น กลุ่มเซ็นทรัล มีช่องทางการจ าหน่ายคือ วางขายหน้าร้าน/
การค้าปลีกภายในท็อป มาร์เก็ต (Top Market) และจ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับกลุ่ม
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เดอะมอลล์ มีช่องทางจ าหน่ายคือ วางขายหน้าร้าน/การค้าปลีกภายใน Gourmet Market และ
จ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ ผ่าน Call Center หรือ ผ่าน Gourmet Market Online เป็นต้น 
เนื่องจากการด าเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งนั้นห้างสรรพสินค้าจ าเป็นต้องมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือ
เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า  

ผลการวิเคราะห์ช่องทางที่จัดจ าหน่าย ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า  
โดยยึดหลักความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็ว มีรูปแบบวิธีการขายหรือ
กระจายสินค้าที่สามารถท าให้เกิดผลก าไรมากที่สุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  

ขณะที ่ร ูปแบบการให้บร ิการ ห ้างสรรพสินค้าม ีร ูปแบบการให้บริการดังนี้  
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการให้บริการแบบออนไลน์โดยการจัดท าเว็บไซต์ การจัดท าแอพพลิเคชั่น 
เพื ่อเพิ ่มช ่องทางการให้บริการที ่หลากหลายขึ ้น ในส่วนของการให้บริการแบบออฟไลน์นั้น
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการให้บริการส่งสินค้าฟรี บริการส่งถึงบ้าน 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการ คือ กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลาย
อย่างที่เกิดขึ้น จากการขายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งไปแล้วก็ต้องการสินค้าที่มี
ความสะอาด สดใหม่ มีคุณภาพ การให้ให้บริการที่ดีจากพนักงานด้วย โดยห้างสรรพสินค้ามีผู้จัดการ
แผนกอาหารทะเลแช่แข็งและพนักงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งมากพอที่จะ
ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี ไม่มีมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งจะเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจต่อห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่การกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง เป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่ งขัน รวัฒน์  
ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553) กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงให้องค์การที่ดีที่สุด คือ การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) ขายสินค้าที่ถูกกว่า (cost 
leadership) 2) ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า (differentiation) และ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า
ได้เร ็วกว่าคู ่แข่งขัน (quick response) นอกจากนี ้ Guiltinan et al. (1996) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับ 
การจัดการตลาดว่าบริษัทหรือธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันกันนั้นจะต้องสร้างสินค้าที่
มีผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งการทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงยังเป็นปัจจัย
ส าคัญเพ่ือการอยู่รอดของบริษัทในอนาคตและการค านึงถึงการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน 

1.5) การส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการ
ส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก เช่น การส่งเสริมการท าตลาดและการรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของกลุ่ม
เซ็นทรัล การเป็นผู้น าด้านตลาดราคาสินค้า การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม การส่งเสริมการขาย
เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่น การโฆษณา สื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ของ
กลุ่มเดอะมอลล์ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และสยามแม็คโคร รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้า  



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ในนามของห้างสรรพสินค้าเองเพ่ือต้องการจ าหน่ายสินค้าที่มีราคาต ่าสุดในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าสินค้าในร้านค้าของตนนั้นมีราคาต ่าที่สุด การท าการตลาดดังกล่าวสามารถ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าราคาถูกต่อผู้บริโภค แต่ความจริงแล้วผู้บริโภคนั้นอาจจะต้องการสินค้าที่ถูก
ที่สุดจากแบรนด์ชั้นน าในท้องตลาดหรือผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากราคาสินค้าที่ถูกที่สุดโดยไม่สนใจ
ว่าเป็นแบรนด์ใด ขณะที่ห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินก็มีการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะพื ้นที่ 
เช่นเดียวกับแฟชั่น ไอส์แลนด์ที่เน้นการตลาดด้านราคา การปรับลดสินค้าบางประเภทในช่วยเทศกาล 
ส าหรับการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มแม็กซ์แวลูและฟู้ดแลนด์นั้นเป็นการส่งเสริมการตลาดแบบย่อย 
เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ และมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น จัดรายการโปรโมชั่นพิเศษ เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื ่องมือพื ้นฐานที่ใช้เพื ่อให้บรรลุ
ว ัตถ ุประสงค์ในการติดต ่อส ื ่อสารทางการตลาดขององค์การ จากการเก็บข้อมูล พบว ่าทุก
ห้างสรรพสินค้าให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การซื้อ เช่น การแจกคูปอง ของแถม การชิงโชคการแลกซื้อ เป็นต้น และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
ในการดึงและเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการโฆษณา ผ่านสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 
(Public relations) การท าการตลาดดังกล่าวสามารถสร้างภาพลักษณ์สินค้าราคาถูกต่อผู้บริโภค 
แต่ความจริงแล้วผู้บริโภคนั้นอาจจะต้องการสินค้าที่ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั ้นน าในท้องตลาดหรือ
ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากราคาสินค้าที่ถูกที่สุดโดยไม่สนใจว่าเป็นแบรนด์ใด สอดคล้องกับแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler (2002) กล่าวว่า การส่งเสริมทางการตลาด (promotion) 
เป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์
ที ่ส  าคัญเพื ่อเตือนความทรงจ าแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์และ 
การตัดสินใจซื้อ โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส าคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง เป็นต้น 
เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.35-36) ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) 
คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการ
ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด (promotion) คือ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมาย 
การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายวัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมการตลาด เพ่ือบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชักชวน
ให้ลูกค้าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจ ากับตัวผู้บริโภค นอกจากนี้การมุ่งเน้นการตลาด (marketing 
orientation) ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์การในการสร้างและรักษาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่าด้วย
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความเป็นเลิศทางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการตอบสนองข้อมูลทาง



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 
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การตลาด (Herlambang, et al., 2013, น.30) ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดผลการดาเนินงานในด้านการ
สร้างยอดขาย ที่ท าให้เกิดผลก าไรที่สูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามความได้เปรียบ
ในการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการพัฒนาการมุ่งเน้นการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การ และสร้างจุดแข็งของกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (Kumar, Jones, Venkatesan & Leone, 2011, น.17) 

1.6) การบริหารทีมงาน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารทีมงานของห้างสรรพสินค้า
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทีมงานรับผิดชอบ 3 คน ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล เดอะมอลล์ 
และแฟชั่นไอส์แลนด์ และ 2) กลุ่มทีงานรับผิดชอบ 2 คน ประกอบด้วย กลุ่มโรบินสัน โลตัส สยาม
แม็คโคร บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แม็กซ์แวลู และฟู้ดแลนด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้า
ทั้งหมดนั้นมีการบริหารจัดการทีมงานไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากในทีมงานมีผู ้จัดการและ
พนักงาน เป็นผู้ดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและค าชี้แนะจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง  

ผลการวิเคราะห์การบริหารทีมงาน ส่วนใหญ่การบริหารทีมงานของแต่ละห้างจะมี
การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานในแผนกของตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีศักยภาพในการดแูล
ลูกค้า มีการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับพนักงานในทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงาน 
และเพ่ิมยอดขาย นอกจากนี้ภายในทีมงานยังมีการสื่อสารภายในทีมทุก ๆ วัน เพ่ือรับทราบถึงปัญหา
ในแต่ละวัน และแก้ไขได้ทันท่วงที ปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีใจรักในงานบริการ เชื่อมั่นและศรัทธา
ให้รักในอาชีพบริการ รักเพ่ือนร่วมงาน รักลูกค้า และรักองค์กร 

1.7) จุดแข็งและจุดอ่อน ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าทุกห้างนั้นมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนแตกต่างกัน เช่น เซ็นทรัล (ลาดพร้าว) ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่มีจุดแข็งของห้างคือ ความมี
ชื่อเสียงและเปิดให้บริการมาเป็นเวลานานลูกค้าให้ความไว้วางใจในการใช้บริการและขณะเดียวกัน 
จุดอ่อนของห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีสินค้าวางขายที่หลากหลายส่งผลให้ราคาสินค้าอาจจะ
เป็นตัวก าหนดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่นเดียวกับ ฟู้ดแลนด์ (นวิมินทร์) มีจุดแข็งคือ  
เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ จึงท าให้ภายในห้างมีความหน้าสนใจ กว้างขวางมีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันฟู้ดแลนด์มีจุดอ่อน ทางด้านสินค้ามีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งอย่างโลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และสยามแม็คโคร  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละห้างสรรพสินค้า จุดแข็งคือ ท าเลที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินค้า ความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงและเปิดมายาวนาน 
มีพนักงานที่มีคุณภาพ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ชัดเจน โดยทุกห้างสรรพสินค้ามีทุนจดทะเบียนที่สูง
กว่าที่กฎหมายก าหนดอยู่มาก จุดอ่อนคือ ราคาสินค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละห้าง 

2) ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด ประกอบด้วย สถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างของช่องทางการจัดจ าหน่าย ความแตกต่างของรูปแบบ
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การจัดจ าหน่าย ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาด 
ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน ความแตกต่างของการบริหารทีมงาน สินค้าทดแทนการ
เข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจการต่อรองของลูกค้า และ electronic and mobile commerce 
สรุปได้ดังนี้ 

2.1) สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการแข่งขันทางการตลาดของห้างสรรพสินค้า เห็นได้จากสภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต ่าท าให้ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งของทุกห้างลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 

การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทุกชนิด
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ ของธุรกิจปัจจัยที่ส่งผลกระทบมีได้หลาย
ปัจจัยและปัจจัยจะส่งผลในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันก็ได้ท าให้มีการพิจารณา ในลักษณะของ
ผลรวม ซึ่งในช่วงปี 2564 ประเทศไทยต้องเจอสถานการณ์โรคระบาด ท าให้เศรษฐกิจตกต ่า สินค้า
แพง ราคาน ้ามันเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลต่อธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่ด้านการเมือง ประเทศไทย
ในปัจจุบันยังไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน และอยาก
ส ารองเงินสดไว้กับตัวเองให้มากที่สุด ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง ภาวะเงิน
เฟ้อและภาวะเงินฝืด ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ที่แท้จริงของประชากรในปี 2564 ประเทศไทยและทั่ว
โลกประสบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก รายได้ของประชาชนลดลง
ท าให้การใช้จ่ายต้องมีความรัดกุมมากขึ้น ด้านสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมหลักของบุคคลมีความ
เชื่อถือสูง ปัจจุบันประชาชนให้ความส าคัญกับการบริโภคมากขึ้น โดยอาหารที่จะน ามาบริโภคนั้นส่วน
ใหญ่เป็นอาหารที่ไม่เน้นแช่แข็ง เนื่องจากอาหารแช่แข็งอาจจะเชื้อโรคปนเปื้อนมาจากการขนส่งสินค้า 
จึงท าให้ความต้องการอาหารทะเลแช่แข็งลดลง และมีทัศนคติและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อ
อาหารประเภทแช่แข็งในทางที่แย่ลง แต่อย่างไรก็ดี ด้านเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประชาชนได้ศึกษาและท าความเข้าใจถึงสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมเกี ่ยวกับงานหรือ
อุตสาหกรรมความสามารถในการสร้างกาไรของธุรกิจและลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (ที่มีอยู่เดิมและที่มีศักยภาพ) ลูกค้า
และผู้ขายปัจจัยการผลิต 

2.2) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สินค้าทดแทน และรูปแบบการให้บริการ  
ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าทั้ง 9 แห่ง มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่แตกต่างกันบางส่วน 
เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นตัวบ่งชื้อถึงความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์สินค้าในห้างสรรพสินค้านั้น ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละ



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

375 

แบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและเลือกใช้บริการ ห้างสรรพสินค้ายังมี
การควบคุมคุณภาพสินค้า โดยในแต่ละห้างมีความมุ่งมั่นที่จะน าเสนออาหารทะเลแช่แข็งและบริการที่
มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยการคัดสรรสินค้าและการบริการในทุกขั้นตอน การพัฒนาสินค้าอาหาร
ทะเลแช่แข็งให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะเริ่มต้นจากการเข้าตรวจเยี ่ยมชมโรงงานของผู ้ผลิต 
ตลอดจนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตผลให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าทุกประเภทนั้นมีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าราคาของสินค้า คุณภาพ
ของสินค้า และจ านวนของสินค้า ในแต่ละห้างมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
หลากหลายประเภทที่ตรงตามความต้องการได้ ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม สอดคล้อง
กับ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547, น.40-42) กล่าวว่า การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (product 
differentiation) เป็นการสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง 
ในผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันถือเป็นการสร้างจุดเด่น 
(unique) ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง หรือใช้ความคิด
สร้างสรรค์สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ในด้านราคา ด้านคุณภาพ และความเป็นเอกลักษณ์ให้
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ในส่วนของกลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน หรือมีมูลค่าเพิ่ม (value added) มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ของ คู่แข่งขันให้ผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถ
รับรู้ได้ง่ายที่สุดเหมาะส าหรับธุรกิจที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง หรือใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขันในปัจจุบัน วิธีการนี้การสร้าง
ความแตกต่างด้านกายภาพให้ผลิตภัณฑ์ (physical differentiation) ท าได้ยากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี
ต่าง ๆ สามารถตามกันทันได้ในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นธุรกิจควรมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วย 

สินค้าทดแทนส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งเพ่ือน าทดแทนสินค้าจัด
วางจ าหน่ายเพื่อให้ไม่ให้สินค้าขาดตลาด เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปราคาสินค้าอีกชนิด
หนึ่งจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ห้างสรรพสินค้าจึงมีการจัดเตรียมสินค้าอ่ืนเพ่ือมา
ทดแทนสินค้าเดิมท่ีขาดตลาด ขณะที่รูปแบบการให้บริการของห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 
นั่นคือมีการบริการแบบออฟไลน์และการบริการออนไลน์ เช่น การท าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทน คือ ภัยที่เกิดจากการที่มีบริการ
หรือมีสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้กับสินค้าและบริการของเรา สินค้าทดแทนกันได้ยิ่งสินค้าที่มี
สินค้าทดแทนกันได้มากเท่าใด ก็ยิ ่งมีค่าสินค้าทดแทนกันได้สูงเท่านั้น เช่น ไก่แช่แข็ง หมูแช่แข็ง 
มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาน้อยกว่า จึงอาจจะถูกหยิบมาเป็นสินค้าทดแทนได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Porter, M. E. (1998) ที ่ได้ศึกษาโมเดลแรงกัดดัน 5 ประการ จากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม (five forces model of industry competition) ได้อธิบายว่า อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์
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ที่ทดแทนกันได้ ความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกัน จะท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ลูกค้าจะ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้นั้น ธุรกิจที่มีอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ต้อง
พยายามสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน ทางเลือกหนึ่งก็คือธุรกิจต้องชี้ให้ผู้ซื้อเห็นถึงต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ธุรกิจยังต้องพยายามพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง รวมทั้งการลดราคาลงเพื่อให้ผู้ซื้อที่มีความอ่อนไหวต่อราคาไม่
เปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่น ส าหรับสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งมีระดับภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนที่ทดแทน
กันได้อย่างสมบูรณ์อยู่ในระดับที่ต ่าเนื่องมาจากด้วยคุณค่าของอาหารทะเลที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง  
แต่หากเป็นสินค้าทดแทนแบบไม่สมบูรณ์อาจอยู ่ในระดับที่สูงโดยเกิดจากสินค้าประเภทเดิมแต่
กระบวนการผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับอาหารในแบบที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ อาหาร
ทะเลสด หรือแม้แต่อาหารประเภทไก่แช่แข็ง หมูแช่แข็ง เนื้อแช่แข็ง ต่างก็อาจะเป็นสินค้าทดแทนกัน
ได้ในบางกรณี 

ด้านรูปแบบการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า แต่ละห้างมีรูปแบบการให้บริการที่
แตกต่างกันไป ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการอาหารทะเลแช่แข็ง ด้านผู้จัดการแผนกอาหารทะเลแช่แข็ง 
ได้ให้ข้อมูลว่า มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ
สินค้าผ่านออนไลน์ได้ รวมถึงมีช่องทางการให้บริการแบบออฟไลน์ คือ การวางขายหน้าร้านภายใน
ห้างสรรพสินค้า มีการบริการส่งส ินค้าถึงบ้าน ส่งฟรี และ 2) การบริการลูกค้าด้วยใจ คือ 
ทุกห้างสรรพสินค้าเน้นการให้บริการลูกค้า 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคล หรืออุปกรณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ พบว่า รูปแบบการให้บริการของห้างสรรพสินค้า
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือมีการบริการแบบออฟไลน์ และการบริการออนไลน์ เช่น การท า
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

2.3) ความแตกต่างของช่องทางการจัดจ าหน่ายและรูปแบบการจัดจ าหน่าย 
ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งหลัก ๆ         
2 ช่องทาง ได้แก่ การจัดจ าหน่ายหน้าร้านและการจ าหน่ายผ่านออนไลน์ โดยมีการจัดวางขายหน้า
ร้านเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถเลือกซื ้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่มีความซับซ้อน ขณะเดียวกัน
ห้างสรรพสินค้าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ ห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งมีรูปแบบและวิธีการเฉพาะ
ของแต่ละห้างทั้งในการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้า หรือแอพพลิเคชั่นของห้าง เพื่อให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างง่านขึ้น สะดวกมากขึ้น 



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการการจัด
หน่าย หมายถึง ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในกระบวนการของจัดหาสินค้าหรือการบริการให้กับผู้บริโภค 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมีคุณภาพ 
ความสะอาดความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่สามารถท าให้เกิดผลก าไร
มากที่สุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งห้างสรรพสินค้าที่มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายหลายทาง ก็จะได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ผู้บริโภคมีช่องทางที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการ
เพิ ่มมากขึ ้น ห้างสรรพสินค้าที่มีช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) เซ็นทรัลพลาซ่า 
(ลาดพร้าว) 2) โรบินสัน (สุขุมวิท) 3) เดอะมอลล์ (บางกะปิ) 4) โลตัส (บางกะปิ) 5) บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (ลาดพร้าว) 6) สยามแม็คโคร (ลาดพร้าว) 7) แฟชั่นไอส์แลนด์ 8) แม็กซ์แวลู (นวมินทร์) และ      
9) ฟู้ดแลนด์ (นวมินทร์)  

ในขณะที่รูปแบบการจัดจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งนั้นมีความแตกต่างกันตาม
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การปรับลดราคาสินค้าลงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และสร้างแรงจูงใจ
ให้ลูกค้ากลับมาซื ้อสินค้าอีกครั ้ง ท าให้ห้างสรรพสินค้ารักษาฐานลูกค้าและสร้างลูกค้าใหญ่ได้ 
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.35-36) ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) 
กล่าวว่า การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า (channel of 
distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค
โดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้า
ส่ง (wholesalers) พ่อค้าปลีก (retailers) และตัวแทนคนกลาง (agent middleman) ที่มีต่อตลาด 
อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (physical distribution) 
การกระจายสินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (transportation) ที่เหมาะสมในการช่วย
แจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่ง ได้แก่ การขนส่ง ทางรถยนต์ ผู้บริหารการตลาดจะต้องค านึงว่าจะ
เลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายต ่าและสินค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการแจกจ่ายตัวสินค้า คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินค้า (storage) เพ่ือรอการ
จ าหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ 

2.4) ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาดและวิธ ีและกลยุทธ์การแข่งขัน  
ผลการศึกษาพบว่า คู่แข่งขันนั้นมีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่คล้ายกันคือ การส่งเสริมการขาย 
การท าโปรโมชั่น การปรับลดราคาสินค้า การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า 
โดยแต่ละห้างนั้นมีจุดเด่นทางการตลาดที่แตกต่างกันตามกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้ เช่น เน้นสินค้า
เกรดพรีเมียม, เน้นความสดใหม่ของสินค้า, เน้นความหลากหลายของสินค้าและกลยุทธ์การแข่งขันกัน
ทางด้านราคา ซึ่งตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงมากและมีผู้น าตลาด ได้แก่ โลตัส , บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
และสยามแม็คโคร ที่มีกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคา ขณะที่เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ แฟชั่น 
ไอส์แลนด์ แม็กซ์แวลูและฟู้ดแลนด์ก็มีการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพสินค้า สินค้าเกรดพรีเมียม 



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สินค้าน าเข้า หากมองในภาพรวมถือว่าห้างสรรพสินค้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู ่กับ
แนวนโยบายของแต่ละห้าง 

กลยุทธ์เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ห้างสรรพสินค้า แต่ละห้างมีการสร้างแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้าได้ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง
ออนไลน์นั้นได้เลยโดยไม่ยุ่งยาก และมีเจ้าหน้าที่บริการตอบค าถามให้ลูกค้าตลอดเวลา 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน การจัดการเชิงกลยุทธ์
เป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางของห้างสรรพสินค้า และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมนักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้เพื่อน าไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจาก  
มีการเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ท าให้ห้างสรรพสินค้าค้นหาแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดต่อห้าง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลยุทธ์เป็น
การก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างมีการ
สร้างแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้าได้ สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์นั้นได้เลยโดยไม่ยุ่งยาก และ
มีเจ้าหน้าที่บริการตอบค าถามให้ลูกค้าตลอดเวลา สอดคล้องกับ Kotler and Kelle (2009, p.3) 
อธิบายว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด เป็นกลยุทธ์การแข่งขันการตลาดที่ท าให้ธุรกิจสามารถ
เป็นผู้น าด้านการส่งมอบคุณค่าที่ดีเยี ่ยมให้แก่ลูกค้า เช่น การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าและเน้น
บริการที่ประทับใจกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่านี้ต้องสร้างวัฒนธรรม โครงสร้าง
องค์กร ระบบและกระบวนการทั้งในการด าเนินงานและการบริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าและส่งมอบให้แก่
ลูกค้าให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน หรือกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ให้ลูกค้า
มองเห็นว่า บริษัทให้ความส าคัญกับลูกค้ามากที่สุด ในขณะที่ Porter (1980, p.145) กล่าวว่า การเป็น
ผู้น าตลาด หรือความสามารถของธุรกิจที่จะเอาชนะบริษัทคู่แข่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้เป็นการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ในส่วนของ  Viot (2011, pp.216-227) กล่าวว่า 
กระบวนการในการรวบรวมความรู้ ทักษะและทรัพยากรทางที่ธุรกิจต้องการการท า ให้ธุรกิจสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาด เพื่อหาโอกาสสร้างความ
ได้เปรียบทางธุรกิจและการแข่งขัน 

2.5) ความแตกต่างของการบริหารทีมงาน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารทีมงาน
ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่สิ ่งที ่แตกต่างคือ ความรู ้ความสามารถของทีมงาน 
ประสบการณ์ในการท างานด้านธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง รวมถึงจ านวนทีมงานของแต่ละห้าง เช่น 
กลุ่มเซ็นทรัลมีทีมงาน 3 คน ขณะที่กลุ่มแม็กซ์แวลูมีทีมงาน 2 คน  
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จากการวิเคราะห์ห้างสรรพสินค้าได้ปรับกลยุทธ์ในการใช้พนักงานน้อยลง แต่เพ่ิม
บทบาทหน้าที่ให้กับพนักงานมากขึ้น และมีการจัดแบ่งบริหารทีมงานที่ชัดเจน เห็นได้จากข้อมูลของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งแต่ละห้างมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 2-3 คน ประกอบด้วย 
ผู้จัดการแผนกอาหารทะเลแช่แข็ง 1 คน และพนักงาน 2 คน เป็นต้น  

2.6) การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าทุกห้างมีภัย
คุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่และห้างที่
ก าลังเกิดขึ้นมาใหม่ในบริเวณรอบ ๆ ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าที่ได้เปรียบคู่แข่งขันมากที่สุดคือ กลุ่มโลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และสยาม
แม็คโคร เนื ่องจากมีการขยายสาขาจ านวนมาก การเพิ ่มจ านวนของผลิตภัณฑ์ และการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ คือ ภัยที่เกิดจากคู่แข่งที่อยู่
ในธุรกิจเดียวกันในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มและศักยภาพว่าจะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่แข็งเดียวกันในอนาคต เห็นได้ว่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็งเป็นตลาดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
เนื่องจากเป็นธุรกิจด้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกวัน และยังเป็นอุตสาหกรรมด้าน
อาหาร ทั้งการส่งออกและการค้าปลีกภายในประเภท แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีช่องว่างในตลาดอีกมาก 
ที่ท าให้ผู้แข่งขันรายอื่นอยากเข้ามีส่วนร่วมในส่วนแบ่งการตลาดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter, 
M. E. (1998) ที่ได้ศึกษาโมเดลแรงกัดดัน 5 ประการ จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ( five forces 
model of industry competition) ได้อธิบายว่า อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ในตลาด (the 
threat of new entrants to the market) คู่แข่งขันใหม่ในอุตสาหกรรมจะเป็นอุปสรรคทางการ
แข่งขันส าหรับธุรกิจเดิม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสมรรถภาพที่จะแย่งส่วนครองตลาดของธุรกิจ  
คู่แข่งขันใหม่จะท าให้ธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น เช่น งบประมาณ การโฆษณาและการวิจัย ซึ่งใน
อดีตอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้บริหารต้องหาวิธีการแก้ปัญหาจากการเข้ามาของคู่แข่งขันใหม่ ในปัจจุบัน
รูปแบบธุรกิจแบบว่าจ้างการผลิต (OEM) เป็นรูปแบบที่สามารถท าได้และได้รับความนิยมเนื่องมาจาก
ใช้ต้นทุนที ่ไม่สูงนัก อีกทั ้งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแช่แข็งที ่มีมาตรฐานและ  
มีคุณภาพสูง ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดส่ง ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจดึงดูด
ท าให้โอกาสที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้โดยง่าย (ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ในระดับสูง) 
แต่ในคู่แข่งขันรายใหม่หากขาดพันธมิตรที่ดี ก็ก่อให้เกิดต้นทุนสูง อีกทั้งต้นทุนในส่วนของการบริหาร 
การกระจายสินค้า รวมไปถึงต้นทุนในการท าการตลาดท าให้การจะเข้ามาแข่งขันเพ่ือท าก าไรในตลาด
นั้นเป็นเรื่องท่ียากและมีความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งได้ 

2.7) อ านาจการต่อรองของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ในแง่ของผู้ผลิตและจ าหน่าย
นั้นไม่มีผลกระทบต่อห้างสรรพสินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากว่าห้างสรรพสินค้าทุกห้างต่างก็มีสาขา
จ านวนมาก กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งท าให้มีอ านาจต่อรองกับ



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผู้ผลิตและจ าหน่ายสูงมาก เพราะย่อมจะมีผู้ผลิตและจ าหน่ายจ านวนมากรายที่อยากจะติดต่อขาย
สินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า เพราะเม่ือสามารถขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าได้ ก็เท่ากับว่าสามารถ
กระจายสินค้าของตนไปได้ท่ัวประเทศง่ายขึ้น 

อีกท้ัง ยังมีผู้ผลิตและจ าหน่ายจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปในเสนอขายสินค้าได้ใน
ห้างสรรพสินค้า จึงท าให้ห้างสรรพสินค้ามีอ านาจการต่อรองในเรื่องราคา และสามารถก าหนดกติกา
กับผู้ผลิตและจ าหน่าย ได้เช่น หากทางผู้ผลิตและจ าหน่ายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายของห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีสินค้าไว้ส าหรับให้บริการกับ
ลูกค้าได้ อีกทั้งหากสินค้าที่น ามาขายในห้างสรรพสินค้าไม่มีคุณภาพทางห้างสรรพสินค้าก็จะคัด
สินค้าออก และไม่ให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายนาสินค้ามาขายในห้างสรรพสินค้า ขณะที่ผู้ซื้อมีอ านาจการ
ต่อรองกับห้างสรรพสินค้าค่อนข้างมาก เพราะผู้ซื ้อมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย
ช่องทางทั้งทางหน้าร้านและทางออนไลน์ ซึ่งอาจจะไปซื้อกับคู่แข่งที่ สามารถทาการตลาดที่จูงใจ
ผู้บริโภคกว่า 

ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ คือ การที่ผู้ซื้อมีอ านาจ
การต่อรองซึ ่งเป็นอิทธิพลในการเลือกซื ้อสินค้าและบริการ ในปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าที ่ขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อ อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก จึงท าให้ลูกค้ามีอ านาจต่อรองในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการมาก โดยจะเลือกใช้
บริการกับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และเปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน และเลือก
ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าราคาถูกและมีโปรโมชั่น หรือมีสิ ่งจูงใจอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Porter, M. E. (1998) ที่ได้ศึกษาโมเดลแรงกัดดัน 5 ประการ จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ( five 
forces model of industry competition) ได้อธิบายว่า อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (the bargaining 
power of buyers) ผู ้ซื ้อผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมจะสร้างอ านาจการต่อรองด้านราคา หรือ
ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นในราคาเดิม ผู้ซื้อจะมีอ านาจต่อรองในการซื้อในกรณี
ต่อไปนี้ 1) การมุ่งความส าคัญที่มากกว่าการมุ่งที่กลุ่มผู้ขายปัจจัยการผลิต 2) การซื้อในปริมาณที่มาก 
3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่แตกต่างกัน 4) อุปสรรคด้านความเชื่อถือของ
การรวมตัวไปข้างหลังโดยผู้ซื้อ การรวมตัวไปข้างหลังจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อ
ขั้นต้นของผู้ผลิตหรืผู้จัดจ าหน่าย และ 5) มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้ างต้นทุนของผู้ขายปัจจัย
การผลิต ในขณะที ่อาหารทะเลแช่แข็งเป็นอาหารที ่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั ้งตลาด  
ในประเทศหรือแม้กระทั่งการส่งออกไปยังต่างประเทศเองก็ตาม ท าให้มีสินค้าอยู่ในตลาดเป็นจ านวน
มาก ดังนั้นผู้บริโภคจะมีตัวเลือกเป็นจ านวนมากส่งผลให้อ านาจต่อรองของผู้ซื้อสูงขึ้น ซึ่งสามารถ
ทดแทนในส่วนนี้ได้ด้วยการสร้างความแตกต่างของสินค้า (point of different) ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 
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2.8) Electronic and Mobile Commerce ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่
สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการจากอินเตอร์เน็ต เพื่อ เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง 
จะเห็นได้ว่า ห้างสรรพสินค้าทุกห้างนั้นให้ความส าคัญกับ Electronic and Mobile Commerce 
เป็นการสร้างโอกาสในการบริการรูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งเห็น
ได้ว่าในปัจจุบันลูกค้าสามารถท าการซื้อขาย โอนเงิน ช าระค่าสินค้าบริการผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยท าให้ธุรกรรมของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการมากขึ้นการท าธุรกิจเช่นนี้ ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหาก
ห้างสรรพสินค้าไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าก็กระท าได้ยาก และ
อาจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันที่เล็งเห็นความส าคัญของระบบ Electronic and Mobile Commerce 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มโลตัส เซ็นทรัล บิ๊กซี แม็คโคร ให้บริการลูกค้าในการรับช าระเงินผ่านออนไลน์ เมื่อ
ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น top online, lotus online, Big C, makro คู่คิดธุรกิจคุณ เป็น
ต้น 

ผลการวิเคราะห์ Electronic and Mobile Commerce คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ท าในสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย ช่องทางการสื่อสารเฉพาะทางสมาร์ทการ์ด เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการเงินโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรือธุรกิจตามแนวคิดของ
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและ
ขายสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งการรับ-ส่งอีเมล์ การเติบโตของอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิด “เศรษฐกิจใหม่” 
โดยอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาเทคโนโลยีการมอบหมายอ านาจให้กับผู ้บริโภค กิจการธุรกิจผ่านการ
เชื่อมต่อ การศึกษาพบว่า ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการจากอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วย
ตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง จะเห็นได้ว่า Electronic and Mobile Commerce 
เป็นการสร้างโอกาสในการบริการรูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งเห็น
ได้ว่าในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถท าการซื้อขาย โอนเงิน ช าระค่าสินค้าบริการผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยท าให้ธุรกรรมของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Electronic and Mobile Commerce ของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, 2546) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บเพื่อท า
ธุรกรรมทางการค้า หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อทาธุรกรรมทาง
การค้าระหว่างองค์กรและบุคคลทั่วไป (Laudon and Traver, 2007) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง ขั ้นตอนการสั ่งซื ้อ การขาย การเคลื ่อนย้าย หรือการแลกเปลี ่ยนสินค้า บริการและ
สารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย (Turban and King, 2008) 



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

382 

3) โครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง ประกอบด้วย ยอดขายของตลาด ส่วนแบ่งการตลาด 
อัตราการเติบโตของตลาด โครงสร้างผลิตภัณฑ์ โครงสร้างลูกค้าของตลาด โครงสร้างคู่แข่งขันของ
ตลาด และโครงสร้างการแข่งขัน สรุปได้ดังนี้ 

3.1) ยอดขายของตลาด ผลการศึกษาพบว่า ยอดขายของตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง
ของคู่แข่งขันทั้งหมดรวมกัน อยู่ที่ 49 ล้านบาทต่อเดือน โดยกลุ่มที่มียอดขายของตลาดมากที่สุดคือ 
กลุ่มเซ็นทรัล ยอดขายอยู่ที่ 9 ล้านบาทต่อเดือน รองลงมาคือ กลุ่มเดอะมอลล์และสยามแม็คโคร 
ยอดขายอยู่ที่ 7 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับกลุ่มที่มียอดขายของตลาดน้อยที่สุดคือ คือ กลุ่มแม๊กซ์แวลูและ 
ฟู้ดแลนด์ ยอดขายของตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ล้านบาทต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ภาพรวมตลาด วิเคราะห์
ได้ว่าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) มียอดขายสูงที่สุดในตลาด เป็นผลมาจากการ
พัฒนา ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร และการท างานของพนักงาน 
และมีการเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมตลาด วิเคราะห์ได้ว่าในปี 2564 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล
พลาซ่า (ลาดพร้าว) มียอดขายสูงที่สุดในตลาด คือ 9 ล้านบาท เป็นผลมาจากการพัฒนาทั้งด้านการ
ผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร และการท างานของพนักงาน และมีการเพิ่มทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพมากขึ้น  

3.2) ส่วนแบ่งการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งขันทั้งหมด 
รวมกันอยู่ที่ 49 ล้านบาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้คู่แข่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือ 
เซ็นทรัลมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 18.37 โรบินสันมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 10.2 เดอะมอลล์มี
ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 14.29 โลตัสมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 10.2 บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์มี
ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 13.27 สยามแม็คโครมีส่วนแบ่งการตลาด 14.29 แฟชั่น ไอส์แลนด์มีส่วน
แบ่งการตลาด ร้อยละ 7.14% แม็กซ์แวลูมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6.12 และฟู้ดแลนด์มีส่วนแบ่ง
การตลาด ร้อยละ 6.12% ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด พบว่า เซ็นทรัลมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดใน
ตลาดอาหารทะเลแช่แข็งทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 18.37 เป็นผลมาจากยอดขาย
ที่เพ่ิมข้ึนจึงได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นด้วย 

3.3) อัตราการเติบโตของตลาด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเซ็นทรัลมีอัตราการเติบโต
ของตลาดอาหารทะเลแช่แข็งมากที่สุด จากกลุ่มคู่แข่งขันทั้งหมด ส าหรับกลุ่มที่มีอัตราการการเติบโต
น้อยที่สุดคือ กลุ่มแม็กซ์แวลูและฟู้ดแลนด์ เนื่องจากเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
ท าให้อัตราการเติบโตไม่สูงเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 
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ผลการวิเคราะห์ เห็นว่าการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้น และง่ายขึ้น อีกทั้งอาหารทะเล  
แช่แข็งเริ่มได้รับความนิยมจากลูกค้า จึงส่งผลให้อัตราการเติบโตของตลาดของห้างสรรพสินค้าเพ่ิม
สูงขึ้น 

3.4) โครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า มีการแบ่งโครงสร้างผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล เดอะ
มอลล์ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สยามแม็คโคร และฟู้ดแลนด์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มแฟชั่นไอส์แลนด์และแม็กซ์แวลู เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งขันทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กุ้งทะเลแช่แข็ง ปลาทะเลแช่แข็ง หมึกทะเลแช่แข็ง ปูทะเลแช่แข็ง 
และหอยทะเลแช่แข็ง รวมถึงการจัดจ าหน่ายอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็งพร้อม
ปรุง พร้อมทานที่หลากหลาย  

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า
แต่ละแห่งมีความหลากหลายทั้งสินค้าจากแบรนด์ไทยและแบรนด์จากต่างประเทศและมีตัวเลือกที่
หลากหลายที่ลูกค้าเข้าถึงได้ รวมไปถึงการบริการที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า และยังต้อง
ค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่จะมีส่วนท าให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าอีกด้วย 

3.5) โครงสร้างลูกค้าของตลาด ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้ามีโครงสร้าง
ลูกค้าของตลาดคู่แข่งขันแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับสูง กลุ่มลูกค้าระดับกลาง 
กลุ่มลูกค้าระดับครอบครัว และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มมีอัตราก าลังซื้อที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในสินค้าที่ต่างกัน ลูกค้าบางกลุ่มนิยมสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งแบรนด์จากต่างประเทศ 
เกรดพรีเมียม ในขณะที่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มนิยมสินค้าที่มีราคาไม่สูงมาก แต่คุณภาพสินค้าดี ดังนั้น
โครงสร้างลูกค้าของตลาดของแต่ละห้างนั้นจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดให้ทราบถึงกลุ่ม
ลูกค้า หากมองในภาพรวมแล้วห้างสรรพสินค้าทุกห้างเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นย ้าถึงราคา
สินค้าที่ถูกกว่าราคาสินค้าของคู่แข่ง มีความคุ้มค่ามีการน าสินค้าของทางร้านมาจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และน ามาเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าสินค้าดังกล่าวต ่ากว่าร้านอื่น ๆ 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างลูกค้าของตลาด สรุปได้ว่า ทุกห้างสรรพสินค้ามีโครงสร้าง
ลูกค้าเหมือนกัน เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้โดยไม่จ ากัดช่วงอายุ ทุกเพศ  
ทุกวัย โดยลูกค้ามีอยู่ทุกกลุ่มและทุกอาชีพ  

3.6) โครงสร้างคู่แข่งขันของตลาด ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มี
คู่แข่งขันจ านวนมาก เช่น กลุ่มบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีทั้งหมด 33 สาขา รองลงมาคือ กลุ่มสยาม
แม็คโคร 27 สาขา ส าหรับกลุ่มที่มีคู่แข่งขันน้อยคือ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ มีเพียง 1 แห่ง 
เท่านั้น  
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้างคู่แข่งขันของตลาด ห้างสรรพสินค้ามีหลากหลายห้าง 
ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงห้างสรรพสินค้าได้อยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
หรือห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง หรือแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก รวมถึงร้านค้ารายย่อยที่จัด
จ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง ภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มีสินค้าหลากหลายทั้งสินค้า  
แบรนด์ไทยและแบรนต่างประเทศที่มีประเภทย่อย ๆ อีกจ านวนมาก ที่ห้างสรรพสินค้าโน้มน้าวใจให้
ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าเหล่านั้น  

3.7 โครงสร้างการแข่งขันของตลาด ผลการศึกษาพบว่า การแข่งขันทางการตลาด
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะการศึกษาคู่แข่งขันทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์การจัดจ าหน่าย รูปแบบการจัดจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดของคู่แข่งขัน รวมถึงศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด
ของแต่ละห้าง ทั้งนี้แนวโน้มการแข่งขันของ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทยใน
ส่วนของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โลตัส สยามแม็ค
โคร ต่างก็ม ีการปรับต ัวในการด าเนินธ ุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งอย่างต่อเน ื ่อง เช ่นเดียวดับ
ห้างสรรพสินค้าอื่นอย่างต่างก็มีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้า
ทั้ง 9 แห่ง ส่วนใหญ่มีโครงการการแข่งขันทางการตลาดที่เหมือนกัน แต่จะมีไม่กี่แห่งที่มีโครงสร้างการ
แข่งขันที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งก็คือ แฟชั่น ไอส์แลนด์ เนื่องจากมีแห่งเดียว ซึ่งต่างจากห้างสรรพสินค้าอ่ืน 
ๆ ที่มจี านวนสาขาที่มากกว่า และครอบคลุมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งห้างสรรพสินค้ามีการ

แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นระดับกลางถึงระดับสูง ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มฟู้ดแลนด์ ในส่วนห้างสรรพสินค้า 
ที่เน้นตลาดระดับกลางระดับครอบครัว และกลุ่มทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มเดอะมอลล์ โลตัส โรบินสัน 
สยามแม็คโคร บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แม็กซ์แวลู และแฟชั่น ไอส์แลนด์ ในส่วนของการแข่งขัน  
ทางการตลาดใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาที่ประหยัด ได้แก่ โลตัส, บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และสยามแม็คโคร 
ขณะเดียวกันกลุ่มเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ แฟชั่น ไอส์แลนด์ แม็กซ์แวลู และฟู้ดแลนด์ ก็มีการ
แข่งขันในเรื่องของคุณภาพสินค้า สินค้าเกรดพรีเมียม สินค้าน าเข้าเป็นหลักและช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีการขายแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ Electronic and Mobile Commerce และปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลถึงโครงสร้างการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งกล่าวคือห้างที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัล  
มียอดขายที่สูงและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง จากความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญยังพบปัญหาในหลายประเด็น อาทิ เรื่องของสินค้ายังขาดความหลากหลายไม่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ยังขาดความทันสมัยขาดการพัฒนาความทันสมัยด้าน 
Electronic and Mobile Commerce ใช้ในการบริหารจัดการ 



   ณัฐชนันท์พร พันเมือง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

385 

การศึกษาการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข ็งของห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
7.1.1 ด้านโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 

1) ด้านชื่อเสียงของห้างสรรพสินค้า ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน รวมถึงจ านวนพนักงาน
เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากหากไม่มีทุนจดทะเบียน ที่ตั ้ง ชื ่อเสียง  และจ านวน
พนักงานเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นห้างสรรพสินค้าจ าเป็นต้องมีการทุนในการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชื่อของบริษัท สถานที่ตั้งของบริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ 

2) ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย คู่แข่งขันควรมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง 
ที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์
ต่างประเทศ  

3) ด้านโครงสร้างลูกค้า มีโครงสร้างลูกค้าเหมือนกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม
ระดับสูง ลูกค้ากลุ่มระดับกลาง ลูกค้ากลุ่มระดับครอบครัว รวมไปถึงลูกค้ากลุ่มทั่วไป ดังนั้นเพ่ือรักษา
ฐานลูกค้าจึงจ าเป็นต้องมีการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น 

4) ด้านช่องทางที่จัดจ าหน่ายและรูปแบบการให้บริการ มีช่องทางการจัดจ าหน่าย
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และห้างสรรพสินค้า
สามารถเข้าถึงและมีฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือการท าตลาดในรูปแบบออนไลน์ให้มากข้ึน 

5) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการส่งเสริมการตลาดในเชิงรุกมากขึ ้น คือ 
การเป็นผู้น าด้านตลาดราคาสินค้า การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และการส่งเสริมการขายเพ่ือ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่น การโฆษณา สื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การสร้างแบรนด์สินค้าในนามของห้างสรรพสินค้าเอง  

6) ด้านทีมงาน มีการบริหารทีมงานที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของอาหารทะเลแช่
แข็งโดยเฉพาะ ซึ่งทีมงานของแต่ละห้างนั้นบริหารจัดการของแต่ละห้าง มีผู ้จัดการและพนักงาน  
เป็นผู้ดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและค าชี้แนะจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

7) ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน จุดแข็งคือ ท าเลที่ตั้ง
ของห้างสรรพสินค้า ความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงมีพนักงานที่มี
คุณภาพ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ชัดเจน จุดอ่อนคือ ความผันผวนของราคาสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ 

7.1.2 ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด 
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1) ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้ามีผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายจ านวน 
5 ประเภท ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ปูแช่แข็ง หมึกแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง และหอยแช่แข็ง ดังนั้น หากไม่มี
ผลิตภัณฑ์หรือมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอห้างสรรพสินค้าก็ไม่สามารถมีสินค้าท่ีลูกค้าต้องการได้ 

2) ด้านช่องทางที่จัดจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้ามีช่องทางที่จัดจ าหน่ายที่จัดเจน 
เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง 

3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ห้างสรรพสินค้ามีการส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ เพ่ือให้การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งให้มีประสิทธิภาพ 

4) ด้านรูปแบบการให้บริการ ห้างสรรพสินค้ามีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

5) ด้านทีมงาน ห้างสรรพสินค้ามีทีมงานมากด้วยประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ทีมงาน
จ าเป็นต้องมีการประชุมทีมงานก่อนการท างาน ระหว่างท างาน และหลังการท างาน เพื่อให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

6) ด้านการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ห้างสรรพสินค้ามีการแนะน าเรื่องสร้างกล
ยุทธ์และวิธีการในการรับมือกับความเสี่ยงที่มากับคู่แข่งขันรายใหม่ พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลของคู่
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

7) ด้านสินค้าทดแทน ห้างสรรพสินค้ามีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแช่แข็งของแต่ละแบรนด์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ  
แบรนด์ต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้านั้น ๆ   

8) ด้านอ านาจการต่อรองของลูกค้า ห้างสรรพสินค้ามีการต่อรองของลูกค้ามสี่วน
ส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับห้างสรรพสินค้า เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็จะตัดสินใจซื้อ
สินค้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

9) ด้าน Electronic and Mobile Commerce ห้างสรรพสินค้ามีจัดท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านมือถือ โดยการโอนเงินและช าระเงินผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ลูกค้ามากข้ึน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งที่
จะสามารถตอบสนองความต้องการชองลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อ คุณภาพของสินค้า การให้บริการที่ดี การก าหนดราคาที่  
เป็นธรรม และการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ห้างสรรพสินค้ามี
ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งเพิ่มขึ้น หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะส่งผลต่อห้างสรรพสินค้าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
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7.2 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาการแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ลักษณะการแข่งขันทาง
การตลาด และโครงสร้างตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งการศึกษานี้ยังขาดข้อมูลเชิงลึกในส่วนของ
การตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้า หากได้รู้และทราบข้อมูลการแข่งขันทางการตลาด
อาหารทะเลแช่แข็งในพื้นที่ด้วย จะสามารถเห็นถึงการแข่งขันทางการตลาดของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เห็นการบริหารจัดการและการแข่งขันในภาพรวม
ของห้างสรรพสินค้าได้ทั้งหมด และสามารถรู้ทิศทางว่าห้างสรรพสินค้าจะพัฒนาและปรับกลยุทธ์ใน
การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งต่อไปได้ 
  



การแข่งขันทางการตลาดอาหารทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ของคนไทยวัยท างาน กรณีศึกษา บริษัท อารเ์อฟเอส จ ากัด 

 
 
 
 
 

ณัฐณิชำช์ ม่ังมี* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 2) ศึกษาความคาดหวังองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
3) เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยวัยท างาน ต่อระดับการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอฟเอส 
จ ากัด ท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 200 คน แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัย
ท างาน 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
(5As) อยู่ในระดับมากที่สุด  และมีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อกับระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ได้แก่ ช่วงอายุ ที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม 
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อกับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัย
ท างาน ได้แก่ เพศ ช่วงรายได้ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการทั่วไป ข้อเสนอแนะจาก  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: natnicha.m2465@gmail.com  
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การศึกษาครั้งนี้ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควร
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณท์ให้มีความสวยงาม มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ยว เพราะผลจากการศึกษาความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As)  พบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องท่ีพัก สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเป็นส าคัญ    
 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยท่ีส่งผล, ควำมคำดหวังองค์ประกอบกำรท่องเที่ยว (5As), กำรตัดสินใจในกำร
เดินทำงท่องเที่ยว, คนไทยวัยท ำงำน 
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The factors affecting the decision to travel in the country of Thai 
 people of working age: a case study of RFS Co., Ltd. 

 
 
 
 
 

Natnicha Mangmee* 
 

Abstract 

 The objectives of this study were to determine  1 )  to study personal factors 
affecting travel decision-making in the country of working-age Thai, 2 )  to study the 
expectation of tourism components (5As) affecting decision-making on domestic travel 
of Thai people of working age, and 3 )  to present guidelines for promoting tourism in 
the country of working-age Thais on the level of decision-making in domestic travel 
among working-age Thais Case Study RFS Company studied data with a questionnaire 
of 200  people and analyzed the descriptive statistics such as percentage, mean and 
standard deviation. and inferential statistics such as comparison of mean difference 
One-way ANOVA and analysis of the relationship between various factors with the level 
of decision-making in domestic travel among working-age Thai. 
 The results of the study revealed that the majority of the samples were female. 
Age between 21-30 years old, monthly income 15,001 – 30,000 baht the opinions on 
expectations of tourism components (5As) were at the highest level. and the level of 
decision making in domestic travel among working-age Thai was at the highest level. 
 The results of hypothesis testing revealed that the factors affecting the 
decision-making level of domestic travel among working-age Thai were age range, 
accommodation, tourist attractions, and activities. Country of working-age Thai people 
including gender, income range, access to tourist attractions and general service   
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 
148 Serithai Road., Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 
Email: natnicha.m2465@gmail.com 
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Recommendations from this study are government agencies the private sector and 
those involved in the tourism industry should develop and improve the product to be 
beautiful, interesting to attract tourists to travel as the results of the Tourism 
Composition Expectations (5As) study, it was found that the majority of tourists were 
interested in accommodation. Attractions and activities are important. 

 
Keywords: Factors affecting, Expectation of tourism components (5As), Travel 
decision making, Working-age Thai people 
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1. บทน า 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีจ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศจ านวนเพ่ิม

ขี้นทุกปี (ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2562) โดยที่ผ่านมา
รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและในช่วงต้นปี 2563 เกิดวิกฤติโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโค
วิด-19 (COVID-19) โดยเริ่มแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนซึ่งได้รับการยืนยันใน
เดือนธันวาคม 2562 และได้แพร่กระจายไปทั ่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization : WHO) ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 และต่อมาประกาศเป็นโรคติดต่อที ่มีการระบาดใหญ่ไปทั ่วโลก (Pandemic) ในวันที ่ 11 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ท าให้ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในไตรมาส 1/2563 ลดลงร้อยละ 38 ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจ
ไทยลดลงตามไปด้วย โดยในปี 2562 มี สัดส่วนถึง 16% ของ GDP (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2563) ท าให้หลายหน่วยงานจึงเน้นกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เที่ยวในประเทศมากขึ้น เพ่ือท าให้ 
GDP ภายในประเทศดีขึ้นและภาคการท่องเที่ยวที่มีปัญหาในช่วงโควิด-19สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ 
แต่ในการกระตุ ้นท่องเที ่ยวนั ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ควรให้ความส าคัญกับพัฒนา
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งดึงดูด
หลักทางการท่องเที่ยว ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน นอกจากนั้นแล้ว องค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวยังเป็นทั้งสิ่งส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่นและน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และยิ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่ายจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย ที่ให้ความส าคัญกับวิธีการเดินทาง เพื่อให้เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก นอกจากนั้นที่พักแรมระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ก็เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวเลือกเดินทาง
ไปเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีการค้างคืน 4-6 คืน เมื่อออกเดินทางท่องเที่ยว (ศูนย์วิจัยด้านตลาด
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังต้องการสิ่งดึงดูดจากที่พัก
มากกว่าขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ที่นิยมแชร์ข้อมูล  รูปภาพ ในสื่อสังคม
ออนไลน์ นอกจากนี้รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะหากมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจ ยิ่งมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมากเป็นพิเศษ และถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่ไปนั้นมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน ที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ไว้คอยอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกเดินทางไปเที่ยว 

ดังนั้นทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว ที่หากภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการ
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ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็จะต้องมีการเตรียมการและปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนกลยุ ทธ์ต่าง ๆ ให้
ตอบสนองกับเรื่องดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาไปในกลุ่มคนที่อยู่ในวัยท างาน ที่มีอายุตั้งแต่       
21 – 60  ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูง มีก าลังซื้อสูง จึงเป็นกลุ่มหลักท่ีมีก าลังในการ
จับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยว (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) จึงเห็นควรท าการศึกษาคนกลุ่มดังกล่าว อัน
จะเป็นประโยชน์ที่จะท าให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจของ
นักท่องเที ่ยวได้อย่างตรงจุด และเป็นแนวทางให้กับการฟื ้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว 
ตลอดจนสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื ่อศ ึกษาปัจจ ัยส ่วนบุคคลที ่ส ่งผลต่อการตัดส ินใจในการเด ินทางท่องเที ่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  
  2.2 เพ่ือศึกษาความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยวัยท างาน 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ ช่วงอายุ 
และช่วงรายได)้ ความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่พักแรม แหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรม และการบริการทั่วไป) 
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัย
ท างาน 
 จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1  
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  ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  
การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นค าทีมี

ความหมายกว้างขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา การติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง  

Goeldner & Ritchir, (2006) ได้ให้ความหมายของการท่องเที ่ยว คือ 1) ต้องเป็นการ
เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 2) ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และ 
3) ต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการ
เดินทางนั้น 
  

ความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
(5As) 
 - การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
 - ที่พักแรม (Accommodation) 
 - แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
 - กิจกรรม (Activities) 
 - การบริการทั่วไป (Ancillary) 
    (พยอม ธรรมบุตร, 2549) 

การตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคน

ไทยวัยท างาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ช่วงอายุ 
- ช่วงรายได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  
Douglas Foster (1985) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 

อย่าง คือ 1) การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด 2)  การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา 3) การ
ท่องเที ่ยวเพื ่อการศึกษา  4) การท่องเที ่ยวเพื ่อการกีฬาและความบันเทิง  5) การท่องเที ่ยวเพ่ือ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 6) การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก 7) การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติ
มิตร 8) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ  และ9) การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา  

1.3 รูปแบบของการท่องเที่ยว 
พยอม ธรรมบุตร (2549) ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท คือ 1 ) การ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 3)แหล่งท่องเที่ยว 4) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการ และ5)บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นักท่องเที่ยว  

Cooper & Boniface (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด๎วย 4 As คือ 1) สิ่งดึงดูดใจ 2) การเข้าถึง 3) สิ่งอ านวย
ความสะดวกและ 4) บริการเสริม  

 UNWTO (1997) ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว ได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการ
ท่องเที ่ยวในแหล่งธรรมชาติ 2) รูปแบบการท่องเที ่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และ 3) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) 

Dickman (1996) ซึ่งได้อธิบายว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 5As อันประกอบไปด้วย ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านความกิจกรรม จากแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก และด้านองค์ประกอบของการ
บริการ  
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว 

Johnston (2016) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของลูกค้า เป็นกระบวนการก่อนที่ลูกค้าจะ
ซื้อสินค้าหรือบริการ  

Swarbrooke & Horner (2007) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวว่าเป็นกิจกรรม
ที่ได้รับการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล  

วจนะ ภูผานี (2555) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อื่นๆ จากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับคือ การ
ตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จ ากัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง  
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 4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เกษราศิณี อินไชย (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักใน

การท่องเที่ยวภายในประเทศของวัยท างานตอนต้น: กรณีศึกษาวัยท างานตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  

ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ, อมรฤทัย ภูสนามและอรอนงค์ เดชมณี (2563) ได้ท าการศึกษาเรื ่อง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทยหลังยุคโควิด 19  

พบพร โอทกานนท์และดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบคุณภาพ
การบริการ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมริกัน  

ทินกร สุมิพันธ์และกิตติ แก้วเขียว (2563) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564) ได้เสนอแนวคิดอนาคตภาคการท่องเที่ยวไทย เดินต่อ
อย่างไรในฟ้าหลังฝน โดยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วภาคการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อจากโค
วิด-19  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท อาร์
เอฟเอส จ ากัด จ านวน 397 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวนของ 
Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
200 คน โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากประชากรจ านวน 
200 คน ใช้บัญชีรายชื่อของประชากร ท าการใช้ตารางเลขสุ่ม ให้ได้กลุ่มตัวอย่างประชากรครบ 200 
คน ตามต้องการ และท าการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอ
ผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) แล้ว
น ามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ถึง 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  
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4.ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลตามตารางท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ  

ชาย 
หญิง  

 
76 
124 

 
38.00 
62.00 

2. ช่วงอายุ 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
64 
59 
51 
26 

 
32.00 
29.50 
25.50 
13.00 

3. ช่วงรายได้ต่อเดือน 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 
17 
106 
77 

 
 8.50 
53.00 
38.50 

 จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 62) มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี  (ร้อยละ 32)  และมีช่วงรายได้ระหว่าง 15,001 – 
30,000 บาท (ร้อยละ 53) 
 4.2 ระดับความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ตามตารางท่ี 2 

ความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) �̅�̅ S.D. แปลผล 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
1. สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
ทั้ง รถยนต์ส่วนตัว หรือขนส่งสาธารณะ 
2.มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ 
3.สามารถสืบค้นหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายจาก
สื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ 

 
4.40 

 
4.33 
4.47 

 
0.77 

 
0.78 
0.66 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม (ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว) 4.40 0.74 มากที่สุด 
ที่พักแรม (Accommodation) 
1.ที่พักสวยงาม น่าสนใจ มีสถานที่ให้เช็กอินและถ่ายรูป 
2.ที่พักได้รับค าแนะน าจากสื่อสังคมออนไลน์หรือคนรู้จัก 
3.ที่พักมีราคาเหมาะสม 

 
4.26 
4.20 
4.40 

 
0.83 
0.77 
0.76 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
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4.ที ่พักมีสิ ่งอ านวยความสะดวกรองรับ เช่น เครื ่องท า
น ้าอุ่น สระว่ายน ้า ฟิตเนส คลับเฮ้าส์ มีบริการรถรับ-ส่ง
จากที่พักไปสถานที่ท่องเที่ยว ไปสนามบิน หรือสถานีรถ
สาธารณะ 
5.ท ี ่พ ักสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภ ัยด ้าน
สุขอนามัย SHA (Amazing Thailand Safety & Health 
Administration) 
6.ที่พักอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมาก สามารถเดินทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 
7.ที่พักมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น มีการติดตั ้งกล้องวงจรปิด มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินภายในที่พัก 
8.ที่พักมีหลายประเภท เช่น โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ รีสอร์ต 
โรงแรม และสามารถรองรับการเข้าพักได้หลายรูปแบบ 
เช่น แบบครอบครัว (ห้องพักตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) ที่พักแบบ
คู่รัก  (ห้องสวีตหรือห้องคลับ) หรือห้องพักแยกเดี่ยว (ห้อง
สตูดิโอ) 

4.26 
 
 
 

4.40 
 

4.33 
 

4.36 
 
 

4.18 

0.76 
 
 
 

0.73 
 

0.76 
 

0.78 
 
 

0.89 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 

รวม (ด้านที่พักแรม) 4.30 0.79 มากที่สุด 

แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
 1.แหล่งท่องเที ่ยวมีการแนะน าทางสื ่อสังคมออนไลน์ , 
เว็บไซต์ หรืออินฟลูเอนเซอร์ 
2.สถานที่ท่องเที่ยวมี เอกลักษณ์โดดเด่น 
3.สถานที่ท่องเที่ยวมีประวัติความเป็นมา 
4.มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง 
5.ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูงมาก 

 
4.10 

 
4.28 
3.91 
4.19 
4.26 

 
0.90 

 
0.71 
0.91 
0.78 
0.80 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 

รวม (ด้านแหล่งท่องเที่ยว) 4.15 0.82 มาก 

กิจกรรม (Activities)  
1.มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
2.มีกิจกรรมด้านท่องเที่ยวมีความหลากหลาย รองรับทุก
เพศ ทุกวัย 

 
4.10 
4.17 

 
4.24 

 
0.81 
0.86 

 
0.80 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
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3.กิจกรรมมีความปลอดภัยสูงและมีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความเหมาะสม 

 
4.25 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

รวม (ด้านกิจกรรม) 4.19 0.83 มาก 

การบริการทั่วไป (Ancillary) 
1.มีที่จอดรถ และห้องน ้าสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยว 
2.มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่มีคุณภาพ 
3.มีห้องปฐมพยาบาล และมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและพร้อมใช้งาน 
4.มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญานอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
5.มีการบริการเพิ่มเติมแบบต่างๆ เช่น รถเข็นผู้สูงอายุ , 
รถพาชมบริเวณที่เที่ยว มีการแสดงดนตรีหรือการแสดง
มหรสพ 

 
4.33 
4.05 

 
4.11 

 
4.37 
3.97 

 
0.79 
0.88 

 
0.90 

 
0.78 
1.00 

 
มากที่สุด 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
มาก 

รวม (ด้านการบริการทั่วไป) 4.16 0.87 มาก 

ภาพรวมความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
(5As) 

4.24 0.81 มากที่สุด 

 ระดับความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับ
ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) 
  
4.3 ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ตามตารางที่ 3 

การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว �̅�̅ S.D. แปลผล 

1.ท่านจะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพราะต้องการผ่อน
คลายความเครียดจากการท างานหรือเปลี่ยนบรรยากาศท่ี
จ าเจในชีวิตประจ าวัน 
2.ท่านจะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพราะสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์ , เว็บไซต์, อินฟลูเอนเซอร์หรือได้รับค าแนะน า
จากคนรู้จัก 
3.ท่านจะตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว เพราะท่านมี
รายได้และเงินเก็บสะสมเพียงพอ 

4.49 
 
 

4.07 
 
 
 
 

4.25 
 

0.69 
 
 

0.84 
 
 
 
 

0.78 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 



ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

402 

การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว �̅�̅ S.D. แปลผล 

4.ท่านจะตัดสินใจ เดินทางท่องเที่ยว เพราะรัฐบาลมี 
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ไทยเที่ยวไทย หรือมี
โปรโมชั่นลดราคา 
5.สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของท่าน 
6.สถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม สถานการณ์ 
Covid -19 มีผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
ท่าน 
7.ท่านจะตัดสินใจเดินทางกลับไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่
ท่านเคยไปแล้วมีประสบการณ์ท่ีดี หรือประทับใจ 

3.80 
 
 

4.26 
 

4.42 
 

4.39 

1.08 
 
 

0.85 
 

0.70 
 

0.69 

มาก 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ภาพรวมการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว 4.24 0.80 มากที่สุด 
  
ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า มีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) 
 
 4.4 ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด 
 ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 
คน (ร้อยละ 2.50) โดยแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 1) สนใจสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ 2)ตัดสินใจท่องเที่ยวจากฤดูกาลเช่น ช่วงเวลาในการเที่ยวทะเล
ที่สวยที่สุด การไปดูทะเลหมอก การไปดูดอกไม้เด่น ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ฯลฯ เน้นจุดประสงค์ของการ
ไปเที่ยวมากกว่าสิ่งอ านวยความสะดวก 3)สถานการณ์โควิดคลี่คลาย และความพร้อมด้านการเงิน 4) 
สถานการณ์เศรษฐกิจและโควิด-19 เป็นเหตุผลที่การท่องเที่ยวต้องพักไว้ก่อน แต่หากสถานการณ์ดีขึ้น 
การท่องเที่ยวในประเทศย่อมเป็นอันดับหนึ่งที่ตัดสินใจไปเที่ยวโดยไม่ลังเล และ 5) อยากให้แต่ละที่แต่
ละถิ่นฐานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น อยากดูนกเหยี่ยวต้องไปชุมพร ดูเต่าต้องไปที่สัตหีบ อะไร
ประเภทนี้ 
 
 
 
 
 



   ณัฐณิชาช์ มั่งมี 
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 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 : พนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างานที่ต่างกัน ตามตารางท่ี 4 

หัวข้อ เพศชาย เพศหญิง  
t 

 
Sig. N �̅�̅ S.D. N �̅�̅ S.D. 

การตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน 

76 4.23 
 

0.56 124 4.24 0.51 0.227 0.820 

 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของ
คนไทยวัยท างาน ไม่ปรากฎว่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่ได้พิจารณาเรื่องเพศว่ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจ   
สมมติฐานที่ 2 : พนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ตามตารางที่ 5 

หัวข้อ แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

(SS) 

df Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

การตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 3.01 3 1.00 3.75 0.012* 

ภายในกลุ่ม 52.40 196 0.27 

รวม 55.41 199  
 พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน มีนัยยะส าคัญทางสถิติ ค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งต ่ากว่า 0.05 นั่นหมายความ
ว่ายอมรับสมมุติฐานทางเลือก  
 เพื่อให้ทราบว่าในรายคู่ใดที่มีความแตกต่างกัน จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีของ Scheffe ตามตารางท่ี 6 

หัวข้อ ช่วงอายุ  

�̅�̅ 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 
ปี 

51-60 
ปี 

4.39 4.24 4.08 4.14 
การตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ
คนไทยวัยท างาน 

21-30 ปี 4.39 - 0.15 0.31* 0.26 

31-40 ปี 4.24 - - 0.16 0.10 

41-50 ปี 4.08 - - - 0.53 

51-60 ปี 4.14 - - - - 
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 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน ของพนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด จ าแนกตามช่วงอายุ เป็นรายคู่ พบว่ามี
รายคู่ที ่แตกต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 21-30 ปี มีระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 3 : พนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด ที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ที่ต่างกัน ตามตารางท่ี 7 

หัวข้อ แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

(SS) 

df Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

การตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

1.15 2 0.57 2.08 0.127 

ภายในกลุ่ม 54.26 197 0.28 
รวม 55.41 199  

  
 พบว่า ช ่วงรายได้ที ่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที ่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ไม่ปรากฎว่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาเรื่องรายได้ว่ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจ   
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple Factor) โดยการสร้างสมการเส้นตรง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As)  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  ของพนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ พหุร่วม
เชิงเส้น (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรต้น (ความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As)) กับ
ตัวแปรตาม (การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน) ตามตารางท่ี 8 

ความคาดหวังองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As) 

Durbin-
Watson 

2.34 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

 0.38 2.63 

ที่พักแรม (Accommodation) 0.24 4.10 
แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 0.45 2.24 



   ณัฐณิชาช์ มั่งมี 
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ความคาดหวังองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As) 

Durbin-
Watson 

2.34 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

กิจกรรม (Activities) 0.41 2.43 
การบริการทั่วไป (Ancillary) 0.33 3.07 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น โดยพิจารณาค่า Tolerance ค่า VIF และค่า 
Durbin – Watson โดยที่ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 ส่วนค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 
5 และค่า Durbin-Watsan มีค่ามากกว่า 1.5 แต่ไม่เกิน 2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
น้อยท าให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของความเป็นอิสระจากกัน
ของตัวแปรอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรน าไปศึกษาความถดถอยเชิงพหุ เพื่อให้สามารถอธิบายตัวแปร
อิสระแต่ละตัวว่าด้านใดมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
และสามารถอธิบายระดับความสัมพันธ์ของ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ของพนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ของพนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส 
จ ากัด ตามตารางที่ 9 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

(Constant) 0.95 0.20  4.8
2 

0.000   

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

0.12 0.07 0.14 1.8
4 

0.067 
 

0.38 2.63 

ที่พักแรม 
(Accommodation
) 

0.39 0.08 0.43 4.7
1 

0.000
* 

0.24 4.10 

แหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) 

0.20 0.06 0.21 3.2
0 

0.002
* 

0.45 2.24 

กิจกรรม 
(Activities) 

0.12 0.05 0.16 2.2
4 

0.026
* 

0.41 2.43 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

การบริการทั่วไป 
(Ancillary) 

-0.05 0.06 -0.06 -
0.8
1 

0.417 0.33 3.07 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. 

0.777a 0.60
4 

0.594 0.336 0.000
* 

 พบว่าความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ของพนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 
โดยภาพรวมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 59.40  (Adjusted R2 = 0.594) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อกับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน ได้แก่ ช่วงอายุ ที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.012, 0.000, 0.002, 0.026 ตามล าดับ 
 ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อกับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน ได้แก่ เพศ ช่วงรายได้ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการทั่วไป ที่แตกต่างกันไม่
มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อน าค่าที่ได้มาก าหนดให้อยู่ในรูปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) (X) ที่พักแรม (Accommodation) (X1)  แหล่งท่องเที่ยว 
(attraction)  (X2) กิจกรรม (activities) (X3) และการบริการทั่วไป (Ancillary) (X4) กับการตัดสินใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน (Y) สามารถน าเข้าสมการถดถอยพหุคูณ
ได้ดังนี้  

Y = 0.95 + 0.39X1* + 0.20X2* + 0.12X3*  
 โดยสามารถอธิบายสมการได้ว่า เมื่อสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As) ด้านที่พักแรม (Accommodation)  ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  และด้าน
กิจกรรม (Activities) จะส่งผลท าให้การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวัยท างานของ
พนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด เพ่ิมขึ้นด้วย 



   ณัฐณิชาช์ มั่งมี 
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 จากผลการทบสอบสมมติฐานเพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 10 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม 
มี

ความสัมพันธ์ 
ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ
คนไทยวัยท างาน 

  

  - เพศ   

  - ช่วงอาย ุ   
  - ช่วงรายได ้   

ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As) 

  

  - การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

  

  - ที่พักแรม (Accommodation)   

  - แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)   
  - กิจกรรม (Activities)   

  - การบริการทั่วไป (Ancillary)   

 

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รงรอง ตีระแพทย์ (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
ว่ากลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมาก 
 5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัย
ท างาน 
 ช่วงอายุ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยเมื ่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที ่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างานแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 21 -30 ปี มีระดับการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 -50 ปี  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สถาพร เกียรติพิริยะ, สิทธิพล พุคยาภรณ์, และวิทิดา นาคสุข (2563) 
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พบว่าในภาพรวมจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ ที่ต่างกันมีต่อผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านที่พักแรม (Accommodation) การ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 
ด้านที่พักแรม (Accommodation) แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดย
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านที่
พ ักแรม (Accommodation) มาก ส่วนใหญ่จะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที ่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษราศิณี อินไชย (2554) 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในการท่องเที่ยวภายในประเทศของวัยท างานตอนต้น 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2564) ที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญต่อที่พักเป็นหลัก โดยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ 
เช่น การทานอาหารในโรงแรมเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นในการรักษาความสะอาดของภาชนะในโรงแรม 
และจะเลือกท ากิจกรรมในโรงแรมมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการเดินทาง รวมทั้งเทรนการท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเที่ยวชอบเช็คอินและลงรูปที่พักในสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน 
 ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) การ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 โดย
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) มาก ส่งผลต่อการตัดสินในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper & Boniface (1998) ที่กล่าวว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านกิจกรรม (Activities)การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที ่ยว (5As) ด้าน
กิจกรรม (Activities) แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.026 โดยเมื่อ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
วัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 



   ณัฐณิชาช์ มั่งมี 
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ด้านกิจกรรม (Activities) มาก ส่งผลต่อการตัดสินในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
วัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เตือนใจ จันทร์หมื่น (2562: 12) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบ
การท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
พบว่า ด้านกิจกรรมการท่องเที ่ยวเป็นโดยรวมอยู ่ในระดับที่มาก คือ ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยวความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่น การตักบาตรตอน
เช้า การปั่นจักยานชมเมือง การร่วมงานทานขันโตกตอนค ่า เป็นต้น 
 5.3 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
วัยท างาน เพศ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันจะ
มีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาพร เกียรติพิริยะ ,สิทธิพล พุคยาภรณ์, และวิทิดา นาคสุข (2563) 
พบว่าในภาพรวมจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศท่ีต่างกันมีต่อผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ช่วงรายได้ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงรายได้แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน โดยไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงรายได้แตกต่างกันจะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัย
ท างาน ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวนัสนันทน์ โพธิ์เพชร (2562 :  60) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกันมีปัจจัยภายในที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยวแหล่งท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที ่ยว (5As) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว 
(Accessibility) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยเมื่อ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
วัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) 
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ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) แตกต่างกัน จะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเทีย่วภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิตวร 
ประดิษฐ์รอด (2557:  56) ที่ได้ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจใน
การท ่องเท ี ่ยวท ี ่ส ่งผลต ่อการต ัดส ินใจเล ือกท ่องเท ี ่ยวปร ิมณฑลของคนว ัยท  างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านการบริการทั่วไป (Ancillary) การ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านการบริการทั่วไป 
(Ancillary) ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทยวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ระดับการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคาดหวังต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As) ด้านการบริการทั่วไป (Ancillary) ที่แตกต่างกัน 
จะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน ที่ใกล้เคียงกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557:  56) ที่ได้ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที ่ยว
ปริมณฑลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้าน
องค์ประกอบของการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป   
 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากในองค์กรที่มี
ขนาดเล็ก ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรน าไปศึกษาในองค์กรที่มี ขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบถึงความ
คาดหวังขององค์ประกอบการท่องเที่ยว 5As ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไปควรใช้วิธีการผสมระหว่างการท าวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความละเอียดมากข้ึน  
 3.  การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไป ควรพิจารณาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วน
บุคคล และคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 As ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  เพื่อให้ทราบปัจจัยในหลายๆมิติมากขึ้น เช่น การศึกษาปัจจัย
ทางการตลาด 7P เป็นต้น 
 4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณท์ให้มีความสวยงาม มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว 
เพราะผลจากการศึกษาความคาดหวังองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5As)  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในเรื่องที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเป็นส าคัญ    



   ณัฐณิชาช์ มั่งมี 
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ผลการศึกษาและข้อสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

- เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยวัยท างาน 

- เพื่อศึกษาความคาดหวังองค์ประกอบ
การท่องเที่ยว (5As) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 

- เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศของคนไทยวัยท างาน 

ผลการศึกษา 

- กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตดัสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
วัยท างาน ในระดับสูง 

- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน 
ได้แก่ ช่วงอายุ ที่พักแรม (Accommodation) แหล่ง
ท่องเที่ยว (Attraction) และกิจกรรม (Activities) 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากในองค์กรที่มีขนาดเล็ก ในการท าวิจัยครั้งต่อไป
ควรน าไปศึกษาในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบถึงความคาดหวังขององค์ประกอบการท่องเที่ยว 5As ได้ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 
2. การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไปควรใช้วิธีการผสมระหว่างการท าวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมลูที่
ครบถ้วนและมีความละเอยีดมากขึ้น  
3.  การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไป ควรพิจารณาถึงปัจจัยดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล และคาดหวังองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว 5 As ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยวัยท างาน  เพื่อให้ทราบปัจจัยใน
หลายๆมิตมิากขึ้น เช่น การศึกษาปัจจัยทางการตลาด 7P เป็นต้น 
4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรพัฒนาและปรับปรุงผลติภณัท์ให้มีความ
สวยงาม มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดดูนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว เพราะผลจากการศึกษาความคาดหวงัองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว (5As)  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องที่พัก สถานท่ีท่องเที่ยวและกิจกรรมเป็นส าคัญ    
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การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา 

 
 
 
 
 

ณัฐพงศ์ ศิริโอภำสวงศ์* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 2.) เพื่อศึกษาถึงระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา      

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 จ านวน 90 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random Sampling) ในการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสัน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.11 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 41.11 มีสถานภาพโสดและสมรส
เท่ากันที่ร้อยละ 50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวนร้อยละ 57.78 และโดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวนร้อยละ 43.33 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับ มาก ทั้งหมด และมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านการ 
ท างานเป็นทีมของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : nattapong.sirio@stu.nida.ac.th 
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ของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
การท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค ำส ำคัญ : ประสิทธิผล, กำรปฏิบัติงำน  
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1.บทน า 
ตามที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

ไทยไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน หรือ ไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกันนั้นระบบราชการจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปให้เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 การที่จะ
เปลี่ยนไปเป็นระบบราชการ 4.0 ระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ระบบราชการจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อที่จะพลิกโฉมระบบราชการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็น
ที่ไว้วางใจแก่ประชาชนได้ ระบบราชการจะต้องมีการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องเปิดเผยและ
โปร่งใส เชื่อมโยงการท างานของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน ยึดประชาชนเป็นส่วนกลาง ให้บริการเชิง
รุก โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน และจะต้องปรับตัวให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ที่
รวดเร็วของโลก กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่อ านวยความสะดวกทางการค้าและ
ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ การควบคุมทางศุลกากรเพ่ือ
ปกป้องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
โดยหน่วยงานในกรมศุลกากร ประกอบด้วยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาคได้แก่ด่าน
ศุลกากรทางบก เรือ และอากาศ ซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ติดชายแดนไทย -มาเลเซีย มีประตู
การค้าที่ส าคัญของประเทศ คือ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่าน
ศุลกากรทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมศุลกากร อยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่าน
ศุลกากรบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านส าคัญของ
ประเทศในการจัดเก็บรายได้ โดยมียอดมูลค่าการค้า น าเข้าส่งออกกว่า 2.6 แสนล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2563 และเพื ่อให้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของบุคลากรของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
จากนอกจากการจัดเก็บรายได้แล้วกรมศุลกากรยังท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
ผู้ประกอบการ และที่ส าคัญคือปกป้องสังคมจากสินค้าผิดกฎหมายทั้งหลาย ดังนั้นหน่วยงานต้องมี
การจัดเก็บภาษีอากรให้รัฐได้ตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกและปกป้องสังคมด้วยเช่นกัน โดยหน่วยงานจะต้องมีวิธีการท างานที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์การเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน  

ด้วยการพัฒนาระบบราชการให้เป็น 4.0 ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของด่าน
ศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาองค์การเป็นไปในทิศทางที่ สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการ 4.0 หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรจะต้องเกิดการ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวคิดวิธีการและรูปแบบใหม่ๆในการจัดการ
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องค์การการด าเนินงานและการให้บริการอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
คุณภาพของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงจึงเป็นที่มาของการศึกษางานวิจัยนี้  
 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด่าน

ศุลกากรสะเดา   
2.2 เพ่ือศึกษาถึงระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา      

 

3.ขอบเขตการศึกษาและกรอบแนวคิด 
3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ บุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้าง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 ค านวณแล้วได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
99 คน แต่ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างจริงได้จ านวน 90 คน  

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ได้

ก าหนดตัวแปรที่ใช้ศึกษา ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ใน
การท างาน  
 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกันกับเพื่อน
ร่วมงาน  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทีม มีกระบวนการท างานเป็นทีม บุคลากรใน
หน่วยงานมีการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  ได้แก่ การเลื ่อนต าแหน่ง การขึ ้นเงินเดือนที่
เหมาะสม การได้ท างานตรงกับความรู้ ความสามารถ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน ระดับในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา  
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของงาน ได้แก่ จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหน่วยงาน ให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว ปกป้องสังคมจากสินค้าผิดกฎหมาย 
 3.3 ขอบเขตด้านเวลา จัดแบบสอบถามผ่าน Google Form ในช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. 2564  
  



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

  
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
4. สมมติฐานของการวิจยั 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

4.2 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายของงาน 
- จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหนว่ยงาน 
- ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
- ปกป้องสังคมจากสินค้าผิดกฎหมาย 
 

 
 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  

-การเลื่อนต าแหน่ง  
-การขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสม 
-การได้ท างานตรงกับความรู้ ความสามารถ 
-การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว
ประสบการณ์ในการท างาน  
 

ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
- การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกันกับเพื่อนร่วมงาน  
- ความสามารถในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าในทีม 
- มีกระบวนการท างานเป็นทีม   
- บุคลากรในหน่วยงานมีการเปิดรบัความคิดเห็นของผู้อื่น 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
-การยอมรับการใช้เทคโนโลย ี
-ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน 
-ระดับในการน าเทคโนโลยมีาใช้ 
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4.3 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

4.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด (Close-end Questionnaire) โดยออกแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ 

ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน สร้างขึ้นโดยอาศัย การศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยค าถาม
จ านวน 12 ข้อ โดยแบ่งเป็นค าถามในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จะประกอบด้วย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายของข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage: %) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean : X ) ซึ่งผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับงานของกลุ่มตัวอย่างประชากร ทั้งนี้เพื่อน ามา สรุปคะแนน
ค าตอบของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งจะใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง
ตัวแปร เพื ่อทดสอบสมมติฐานที ่ได ้ก  าหนดไว้  โดยใช้สถิติ Pearson Correlation เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้
เรียกว่า "สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์" โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

 

7.ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที่ได้เก็บรวบรวมมาจ านวน 90 ชุด ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของบุคลากร 



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 
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 ด้านเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.11 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
48.89 
 ด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.56 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามล าดับ 
 ด้านสถานภาพ พบว่ามีสถานภาพโสด และสมรส ร้อยละ 50.00 เท่ากัน 
 ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อย
ละ 57.78 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และสุดท้ายคือ ระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.22 
 ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 43.33 รองลงมาคือมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.89 มี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 1.11 ตามล าดับ 

 7.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางที่ 4.1 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 1. ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.1 
หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน้าท่ีของแต่ละบุคคลไว้อย่าง
ชัดเจน 

4.09 0.59 มาก 

1.2 
ท่านมีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรือปรึกษาหารือกับเพื่อน
ร่วมงานอยู่เสมอ 

4.11 0.73 มาก 

1.3 
เมื่อเกิดปญัหาในการท างานหน่วยงานของท่านมีการช่วยกันระดม
ความคิด 
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยูส่ม ่าเสมอ 

4.17 0.55 มาก 

1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านเปิดรับความคดิเห็นของผู้อื่น 4.01 0.61 มาก 

 รวม 4.09 0.62 มาก 

ข้อ 2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

2.1 ท่านพึงพอใจกับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของหน่วยงานท่าน 3.82 0.76 มาก 
2.2 หน่วยงานของท่านประเมินการขึ้นเงินเดือนตามผลงานของบุคลากร 3.93 0.63 มาก 

2.3 
ท่านมีความพึงพอใจในงานท่ีท าเนื่องจากได้ใช้ความรู้และ
ความสามารถตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบมา 

3.87 0.69 มาก 
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2.4 ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิม่พูนความรู้แก่ตนเองอยู่เสมอ 3.79 0.76 มาก 

 รวม 3.85 0.71 มาก 

ข้อ 3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

3.1 
หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครือ่งมือคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

4.23 0.62 มากที่สุด 

3.2 
หน่วยงานของท่านมีระบบการประมวลผลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

4.08 0.67 มาก 

3.3 มีเทคโนโลยสีื่อสารกันภายในหน่วยงาน ครบถ้วนและรวดเร็ว 4.12 0.67 มาก 

3.4 
มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมลูที่จ าเป็นต่อการท างานสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

4.10 0.58 มาก 

 รวม 4.13 0.64 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วย เกี่ยวกับปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.09 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .62 
โดยมีระดับความคิดเห็นใน ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้อย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 
 ข้อย่อยท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73  
 ข้อย่อยเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน หน่วยงานของท่านมีการช่วยกันระดมความคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่สม ่าเสมอ อยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .55 
 และข้อย่อยบุคลากรในหน่วยงานของท่านเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับ มาก ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วย เกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .71 โดยมีระดับความคิดเห็นใน 
 ข้อย่อยท่านพึงพอใจกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของหน่วยงานท่านอยู่ในระดับ มาก 
ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .76 
   ข้อย่อยหน่วยงานของท่านประเมินการขึ้นเงินเดือนตามผลงานของบุคลากรอยู่ในระดับ 
มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 
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 ข้อย่อยท่านมีความพึงพอใจในงานที่ท าเนื่องจากได้ใช้ความรู้และความสามารถตรงกับวุฒิ
การศึกษาที่จบมา  อยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 
 และข้อย่อยท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเองอยู่เสมออยู่ในระดับ 
มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .76 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.64 โดยมีระดับความคิดเห็นใน 
 ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับ มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 
 ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีระบบการประมวลผลสารสนเทศที่รวดเร็ว เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 

  ข้อย่อยมีเทคโนโลยีสื่อสารกันภายในหน่วยงาน ครบถ้วนและรวดเร็วอยู่ในระดับ มาก ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 
 และข้อย่อยมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างาน สามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 
 7.3 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ตารางที่ 4.2 ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ข้อ ประสิทธิผลของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ

ประสิทธิผล 

4.1 
ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รวดเร็วทันตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในระเบยีบ 

4.28 0.56 สูง 

4.2 
เมื่อเกิดข้อผดิพลาดในการท างานท่านมีการน ามาปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอ 

4.10 0.56 สูง 

4.3 เมื่องานเกิดปัญหาท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกดิขึ้นได้ 4.17 0.50 สูง 

4.4 ท่านมีความรู้และความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 4.28 0.58 สูง 
4.5 หน่วยงานของท่านมีการเข้มงวดเรือ่งป้องกันสินค้าลักลอบอยู่เสมอ 4.26 0.53 สูง 
4.6 ท่านมีการตดิตามงานท่ีปฏิบัติอยูส่ม ่าเสมอ 4.36 0.59 สูง 
4.7 ท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าเพื่อให้การท างานดีที่สุด 4.11 0.63 สูง 

4.8 
หน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

4.33 0.52 สูง 

 รวม 4.23 0.56 สูง 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอยู่ใน
ระดับ สูง ที่ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56  โดยมีระดับประสิทธิผล
ใน 
 ข้อย่อยท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
ระเบียบอยู่ในระดับ สูง ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 
 ข้อย่อยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน ท่านมีการน ามาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับ สูง ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 
 ข้อย่อยเม่ืองานเกิดปัญหาท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ อยู่ในระดับ สูงที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .50 
 ข้อย่อยท่านมีความรู้และความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ สูงที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 
 ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีการเข้มงวดเรื่องป้องกันสินค้าลักลอบอยู่เสมออยู่ในระดับ สูงที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 
 ข้อย่อยท่านมีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่สม ่าเสมออยู่ในระดับ สูงที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 
 ข้อย่อยท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้การท างานดีที่สุดอยู่ในระดับ สูงที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 
 และข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานอยู่ใน
ระดับ สูงที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 
ตารางที่ 4.3 ผลการแสดงคะแนนระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

คะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ ระดับ 

3.67-5.00 87.00 96.67 สูง 

2.34-3.66 3.00 3.33 ปานกลาง 
1.00-2.33 0 0 ต ่า 

รวม 90.00 100.00  

 

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอยู่
ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 96.67 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 7.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของบุคลากรด่านศุลกากร
สะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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 ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 
รวดเร็ว 
ทันตาม

กรอบเวลา
ที่ก าหนด
ในระเบียบ 

 

เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด

ในการ
ท างานท่าน
มีการน ามา
ปรับปรุง
แก้ไขอยู่
เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิดปัญหา

ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้

และความ
เข้าใจใน
งานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่าง

ดี 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
เข้มงวด
เรื่อง

ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่าง
คุ้มค่า

เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
จัดเก็บ
รายได้
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
ของ

หน่วยงาน 
 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

.112 -.120 -.090 .210* -.075 -.021 -.168 -.061 -.038 

.295 .258 .396 .047 .484 .843 .112 .568 .722 

         
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Sig = .722, r = -.038) 

แต่เมื่อดูรายข้อย่อย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามี
ความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาในข้อย่อย ท่านมี
ความรู้และความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig 
= .047, r = .210) 
 

ตาราง 4.5 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบุคลากร
ด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

 

ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 

รวดเร็ว ทัน
ตามกรอบ

เวลาที่
ก าหนดใน
ระเบียบ 

 

เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด
ในการท างาน

ท่านมีการ
น ามา

ปรับปรุงแก้ไข
อยู่เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิด

ปัญหา
ท่าน

สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
ในงานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่างดี 

 

หน่วยงาน
ของท่านมี
การเข้มงวด

เรื่อง
ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี
การจัดเก็บ

รายได้
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ของ
หน่วยงาน 

 

ประสิทธิผล
ในการ

ปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

-.078 .108 .047 -.198 .098 -.021 .063 .092 .017 

.466 .310 .657 .061 .358 .844 .552 .389 .873 
         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 



การศึกษาปจัจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ (Sig = .873, r = .017) และไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาในทุกข้อย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
ตาราง 4.6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานของ
บุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากร
สะเดา 

 

ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 

รวดเร็ว ทัน
ตามกรอบ

เวลาที่
ก าหนดใน
ระเบียบ 

 

เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด

ในการ
ท างานท่าน
มีการน ามา
ปรับปรุง
แก้ไขอยู่
เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิดปัญหา

ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้

และความ
เข้าใจใน
งานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่าง

ดี 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
เข้มงวด
เรื่อง

ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่าง
คุ้มค่า

เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
จัดเก็บ
รายได้
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
ของ

หน่วยงาน 
 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

.096 -.058 -.065 .250* .020 .030 -.069 -.100 .022 

.366 .588 .545 .018 .849 .782 .517 .348 .839 
         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Sig = .839, r = .022) 

แต่เมื่อดูรายข้อย่อย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา
ในข้อย่อย ท่านมีความรู้และความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05(Sig = .018, r = .250) 
 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 
รวดเร็ว 
ทันตาม

กรอบเวลา
ที่ก าหนด
ในระเบียบ 

 

เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด

ในการ
ท างานท่าน
มีการน ามา
ปรับปรุง
แก้ไขอยู่
เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิดปัญหา

ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้

และความ
เข้าใจใน
งานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่าง

ดี 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
เข้มงวด
เรื่อง

ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่าง
คุ้มค่า

เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
จัดเก็บ
รายได้
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
ของ

หน่วยงาน 
 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

.343* .424* .496* .253* .335* .354* .501* .259* .537* 

.001 .000 .000 .016 .001 .001 .000 .014 .000 
         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Sig = .000, r = .537) และมีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดาในทุกข้อย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของ
บุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากร
สะเดา 

 

ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 
รวดเร็ว 
ทันตาม

กรอบเวลา
ที่ก าหนด
ในระเบียบ 

 

เมือ่เกิด
ข้อผิดพลาด

ในการ
ท างานท่าน
มีการน ามา
ปรับปรุง
แก้ไขอยู่
เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิดปัญหา

ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้

และความ
เข้าใจใน
งานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่าง

ดี 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
เข้มงวด
เรื่อง

ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่าง
คุ้มค่า

เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
จัดเก็บ
รายได้
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
ของ

หน่วยงาน 
 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

.333* .378* .340* .360* .152 .310* .389* .039 .422* 

.001 .000 .001 .000 .153 .003 .000 .714 .000 

         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (Sig = .000, r = .422) 

แต่เมื่อดูรายข้อย่อย พบว่าปัจจัยความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาในข้อย่อย



การศึกษาปจัจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา 
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หน่วยงานของท่านมีการเข้มงวดเรื่องป้องกันสินค้าลักลอบอยู่เสมอ และ ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมี
การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

 

ท่าน
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ละเอียด
รอบคอบ 
รวดเร็ว 
ทันตาม

กรอบเวลา
ที่ก าหนด
ในระเบียบ 

 

เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด

ในการ
ท างานท่าน
มีการน ามา
ปรับปรุง
แก้ไขอยู่
เสมอ 

 

เมื่องาน
เกิดปัญหา

ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าที่

เกิดข้ึนได้ 
 

ท่านมี
ความรู้

และความ
เข้าใจใน
งานที่
ได้รับ

มอบหมาย
เป็นอย่าง

ดี 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
เข้มงวด
เรื่อง

ป้องกัน
สินค้า

ลักลอบอยู่
เสมอ 

 

ท่านมีการ
ติดตาม
งานที่

ปฏิบัติอยู่
สม ่าเสมอ 

 

ท่านมีการ
ใช้

ทรัพยากร
อย่าง
คุ้มค่า

เพื่อให้การ
ท างานดี

ที่สุด 
 

หน่วยงาน
ของท่านมี

การ
จัดเก็บ
รายได้
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
ของ

หน่วยงาน 
 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

.414* .340* .533* .506* .449* .456* .479* .269* .624* 

.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 

         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Sig = .000, r = .624) และมีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดาในทุกข้อย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

8.การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 8.1 สรุปผลการศึกษา 
  8.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.11 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
41.11 มีสถานภาพ โสด และสมรส ร้อยละ 50.00 เท่ากันส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 57.78 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.33 
  8.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านการ
ท างานเป็นทีม ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก ทั้งหมด 
  8.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 
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พบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อยู่ในระดับ สูง 
  8.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 
สุพรรษา บุญนิติภพ (2558) และภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี (2558)แต่เมื่อดูรายข้อย่อย พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุของบุคลากรด่านศุลกากร มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา สะเดา ในข้อย่อย ท่านมีความรู้และความเข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และข้อย่อย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ประสบการณ์การท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ในข้อย่อย ท่านมีความรู้และความเข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่าน
ศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557)และ 
มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดาในทุกข้อย่อย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05สอดคล้องกับ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) แต่เมื่อดูรายข้อย่อย พบว่าปัจจัยความก้าวหน้าในการ
ท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด่านศุลกากรสะเดาในข้อย่อย หน่วยงานของท่านมีการเข้มงวดเรื่องป้องกันสินค้าลักลอบอยู่
เสมอ และ ข้อย่อยหน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที ่ 4 : ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดามี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา 



การศึกษาปจัจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา 
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 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 8.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
  8.2.1 ข้อเสนอแนะในด้านปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 จากผลการวิจัยพบว่าบุคลการด่านศุลกากรสะเดาพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยใน
การปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับ มาก โดยในองค์กรมีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละ
บุคคลไว้อย่างชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ เมื่อ
เกิดปัญหาในการท างาน มีการช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่สม ่าเสมอ  และ
บุคลากรในหน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการท างานเป็นทีมที่ดี ช่วยเหลือกัน จึงส่งผล
ให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการเปิดกว้างแลกเปลี่ยนความเห็นของ
บุคลากรกันอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการท างาน   
         ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการท างาน อยู่ในระดับ 
มาก โดยท่านพึงพอใจกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของหน่วยงานท่าน ในหน่วยงานของท่าน
ประเมินการขึ้นเงินเดือนตามผลงานของบุคลากร  โดยท่านมีความพึงพอใจในงานที่ท าเนื่องจากได้ใช้
ความรู้และความสามารถตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบมา  และท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่ตนเองอยู่เสมอ เมื่อบุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ ท าให้เกิดก าลังใจที่จะท างาน ส่งผลให้
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น และเมื่อดูจากผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้านปัจจัยความก้าวหน้า
ในการท างานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา กับระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด่านศุลกากรสะเดา ในรายข้อย่อย พบว่าปัจจัยด้านปัจจัยความก้าวหน้าในการท างาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ในด้าน หน่วยงานมีการเข้มงวดเรื่องป้องกันสินค้าลักลอบอยู่เสมอ และ ในข้อย่อย
หน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน อาจอธิบายได้ว่าในระบบ
ราชการความก้าวหน้าในการท างานอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานเพียงอย่างเดียวแต่อาจประกอบด้วย
หลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยส าคัญคือระยะเวลาในการปฏิบัติงานซึ ่งเป็นเกณฑ์ก าหนดด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ  
         ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก 
โดยหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีระบบการ
ประมวลผลสารสนเทศที่รวดเร็ว เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีเทคโนโลยีสื่อสารกันภายในหน่วยงาน 
ครบถ้วนและรวดเร็ว และมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างาน สามารถเข้าถึง
และใช้งานได้ง่าย เมื่อในหน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ดี ทันสมัย รวดเร็ว ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงขึ ้น หน่วยงานควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ



   ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์ 
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องค์การเพื ่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรและเพิ ่มประสิทธิภาพในการท างานจะส่งผลให้
ประสิทธิผลการท างานสูงขึ้น  
   8.2.2 ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม และรักษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
งานวิจัยนี้พบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านศุลกากรสะเดา อยู่ในระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 ควรรักษาระดับ พัฒนาให้ดีขึ้น รวมถึงมีการวัดผลเป็นประจ ารองลงมาคือระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ควรหาวิธีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
  8.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษา / วิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของด่านศุลกากรสะเดา
จ านวน 99 คน เท่านั้น หากผู้วิจัยมีโอกาสและงบประมาณในการวิจัยครั้งต่อไป จะท าการสุ่มตัวอย่าง
ให้มีขอบเขตกว้างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดและจะท า
การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสรมิประเภทโพรไบโอติก 
ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 
 
 
 

ณัฐรดำ  คิดอ่ำน* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพร
ไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก และ       
2) เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดย แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาบทความ บท
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จ านวน 2 คน  และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จ านวน 30 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปประเด็นส าคัญ และน าเสนอใน
รูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) 
 ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
40,000 บาท ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท วิตามินซี วิตามินบี คอลลาเจน แคลเซียม วิตามินดี  
มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโพรไบโอติก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยใน
เรื่องการขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ปรับสมดุลในร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร ปรับการ
ท างานของล าไส้ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ใช้งบประมาณในการซิ้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมไม่เกิน 3,000 บาท การโฆษณาสินค้าเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ แต่ใน
การตัดสินใจซื้อจะพิจารณาจากความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ รีวิว
จากประสบการณ์ผู้ใช้จริง การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ การจัดโปรโมชั่นที่
ช่วยส่งเสริมการขายช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ทันทีเนื่องจากช่วย 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : hackchan88@gmail.com  
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สร้างความรู้สึกคุ้มค่า ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู ้จัก เคยใช้อยู่ประจ า ยิ่งช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น   
พนักงานขายที่ให้บริการดี มีความนอบน้อม มารยาทดี ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ครบตรงกับข้อมูลที่
ต้องการ จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและเป็นการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ได้ดี แต่การจะตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะต้อง
พิจารณาข้อมูลจากหลายๆด้าน เช่นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น การรีวิวจากประสบการณ์
จากผู้ใช้จริง เพื่อให้มั ่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ช่องทางที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก คือ เพ่ือนแนะน าให้รับประทาน 
 
ค ำส ำคัญ: กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร, กำรตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
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Factors Influencing the Decisions to Buy and Consume Probiotics  
Products of Office Worker in Bangkok Metropolitan Region 

 
 
 
 
 

Natrada Kidan* 
 

Abstract 

 The objectives of this study were to 1) study factors that influence the decisions 
making in buying Probiotics Products and 2) to find out the correlation between 
Integrated Marketing Communication Factors and Probiotics Purchase decision. 
Qualitative Research Technique was used in this study. Data collecting was divided 
into two main parts which are; 1) literature review, an interview with 2 of the product 
managers and 2) The data were corrected in the In-depth Interview from 30 samplings.  
Data were analysis and summarize via descriptive technique.  
 The results obtained showed that most of the interviewees were female aged 
between 31 – 40 years of age, Bachelor Degree and work as private office workers and 
their average income was approximately 20,001 – 40,000 Baht whose spend 3,000 Baht 
on consuming Vitamin C, Vitamin B, Collagen, Calcium and Vitamin D. They knew that 
Probiotic is a nutritional supplement that can treat and prevent some illness such as 
gastrointestinal ills, constipation, and boost immune system. Advertisement is a 
marketing communication to promote and build recognition on the product. However, 
decision making on purchasing product was influenced by customer’s need, product’s 
information, users review, and public relation which mostly aimed to promote Brand  
image and sale promotion. Moreover, product familiarity, sale person service mind 
along with good manner, polite, and willing to inform the customer the necessary 
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 
148 Serithai Road., Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 
Email: hackchan88@gmail.com 
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product detail are important factor for decisions making in buying. Online Market, on 
the other hand, is a convenient side business that easy to promote product and service 
to the customer. Somehow, consumers have to take extra care when shopping online. 
Not surprisingly, the result indicated that one of the factors that influence the decisions 
making in buying Probiotics Products is a friend recommendation. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Decisions to Buy and Consume, 
Nutritional supplement 
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1. บทน า 
ปัจจุบันพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคเปลี ่ยนแปลงไป  คนหันมาให้

ความส าคัญกับการบริโภคอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ในด้าน
ตลาดอาหารเสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในกลุ่มความงามและวิตามินของประเทศไทยใน
ปี 2558  มีมูลค่าตลาดรวม 49,274 ล้านบาท เติบโต ขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 11.3 ในปี2560 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีมูลค่าตลาด ประมาณ 60,000 
ล้านบาท หรือขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีมูลค่าตลาด ประมาณ 
53,810 ล้านบาท และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก โดยในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวม 
69,811 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้คนหันมาให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารเสริมมากขึ้น  

ส าหรับแนวโน้มอาหารเสริมและวิตามินในอนาคต ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความส าคัญมี     
5 ปัจจัย ได้แก่                

 1. การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) ผู้บริโภคทั่วโลกกว่าร้อยละ 70 
ต้องการอาหารเสริมหรือวิตามินที่สามารถปรับสมดุลในร่างกายเพื่อช่วยในการนอนหลับและลด
ความเครียด โดยเน้นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
การรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร เพ่ือป้องกันโรคภูมิแพ้โรคภายในช่องปากและการดูแล
ผิวพรรณ 

 2.  ความกังวลกับโรคอุบัต ิ ใหม่และปัญหาสุขภาพ (New and emerging health 
concerns) โดยผู้บริโภคชาวอเมริกันร้อยละ 35 จะเลือกซื้อสินค้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่องดื่มทดแทน ผู้บริโภคชาวไทยร้อยละ 47 ของผู้บริโภคที่ต้องการอาหาร
เสริมและวิตามินเพิ่มเติม จะหาซื้อในรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม และร้อยละ 63 จะนิยม
เครื่องดื่มบ ารุงสายตา ในขณะที่ผู้บริโภคชาวเยอรมัน อายุระหว่าง 55-64 ปี ร้อยละ41นิยม
รับประทานในรูปแบบของโยเกิร์ต 

3. การผสมผสานกับอาหารและเครื่องดื่ม (Align with food and drink) ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและวิตามินที่มาจากพืชและโปรตีนทางเลือกจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดย
ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียร้อยละ 24 ให้ความส าคัญต่อการเลือกอาหารที่ค านึงถึงความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ผู ้บริโภคในยุโรปร้อยละ 45 เชื่อว่าการรับประทานอาหารจากพืช 
(plant-base) ส่งผลดีต่อร่างกาย และผู้บริโภคชาวโปแลนด์และฝรั่งเศส ร้อยละ 34 และ 35 
ตามล าดับ นิยมรับประทานเครื่องดื่มจากพืช เช่น น ้านมถั่วเหลืองและโยเกิร์ตที่มาจากพืช
มากกว่าสัตว์ 
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4 .  การผสมผสานก ับความสวยความงาม ( Beauty Benefit) กรดไฮยาล ู โ รน ิก 
(hyaluronic acid) ได้รับความนิยมสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้ว
รอยและให้ความชุ่มชื้นต่อผิว โดยพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่าร้อยละ 51 ให้ความสนใจกับ
อาหารและเครื่องดื่มที่ท าให้ผิวพรรณดีขึ้น และผู้บริโภค ชาวจีนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ใส่
อาหารเสริมและวิตามินในน ้าผลไม้ นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าในประเทศจีนเริ่มมีการน ากรดไฮยาลู
โรนิก (hyaluronic acid) มาผลิตเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเยลลี่และเครื่องดื่ม ซึ่งนับว่าเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคใน  
อนาคต                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                 
 5. การมีฉลากที่ชัดเจน และมีความโปร่งใสบอกถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ได้ (Clean 
label and transparency) ผู ้ผลิตสินค้าจะต้องให้ความส าคัญกับฉลากที่ชัดเจนทั้งห่วงโซ่
อุปทานของผลิตภัณฑ์และมีฉลากบอกลักษณะส าคัญสินค้า เช่น วัตถุดิบท าจากพืช ( plant-
based ingredient) สินค้าออแกนิก(Organic) ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO-free) ไม่
ม ีสารก่อภูมิแพ้  (Allergy free) หรือไม่ ใส ่สารกันบูด  ( No preservatives) เป็นต้น (SME 
START UP, 2021) 

เมื่อพิจารณาอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ รักษาสมดุลของ
ระบบทางเดินอาหาร  การเพิ่มภูมิคุ ้มกัน และการรักษารูปร่าง ก็จะพิจารณาถึงอาหารเสริม
ประเภทโพรไบโอติก ซึ่งโพรไบโอติกคือ จุลินทรีย์ที่ดี ที่อาศัยอยู่ในล าไว้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อ
ร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอ จะท าให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยที่โพรไบโอติกมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมาก เช่นการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคโดยการเข้าไปจับเชื้อโรค ผลิตสาร
ที่เป็นพิษต่อเชื้อโรค และแย่งอาหารของเชื้อโรค จึงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ 
เสริมสร้างความแข็งแรงของล าไส้ด้วย ท าให้ระบบสุขภาพดีขึ้นแบบองค์รวม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพร
ไบโอติก 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก 
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3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกของ
พนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโพรไบโอติก แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
- อาชีพ 
 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก 

ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การตลาดทางตรง 
- การจัดโปรโมชั่น 
- การตลาดออนไลน์ 
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5. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขต
กร ุงเทพและปริมณฑล ก าหนดประชากรกลุ ่มเป้าหมายไว้ ได ้แก ่ พนักงานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 30 คน โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น  2 ส่วนคือการเก็บ
ข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากบทความ และข่าวสารที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ การ
สัมภาษณ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบรนด์ใกล้เคียงจ านวน 2 ท่านและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 30 คน ซึ่งการสัมภาษณ์มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบ
บูรณาการ ทั้งนี้เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายและพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยระยะเวลาที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 
 

6. สรุปผลการศึกษา 
 จากบทความสัมภาษณ์ผู ้บริหารในบทความทางอินเตอร์เนท 1 แบรนด์ การสัมภาษณ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแบรนด์ใกล้เคียงกันจ านวน 2 คน และบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติ
กของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 30 คน โดยได้จ าแนกผล
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สามารถน ามา
วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จากบทความสัมภาษณ์ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน 1 คน และการสัมภาษณ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใกล้คียงกัน 2 คน พบว่า การตลาดของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ 
ผู้วิจัยได้พบว่าใช้หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตามทฤษฎีของ Belch โดยทั้ง  3 ผลิตภัณฑ์
มีสิ่งที่สร้างยอดขายได้ดีเหมือนกัน คือการใช้การประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้
เป็นกลุ่มอาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งยังมีการใช้การตลาดแบบปากต่อปากหรือการรีวิว
ประสบการณ์ในการใช้จากผู้ใช้จริงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ มีการจ้าง Influencer ที่มี
ยอดผู้ติดตามทางโซเชียลเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น มีการจัดการส่งเสริม
การขายที่ดึงดูดใจผู้บริโภค มีพนักงานขายที่ช่วยแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ และที่ส าคัญ
ทั้ง  3 ผลิตภัณฑ์มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายและสะดวก
เนื่องจากซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา ผลลัพธ์ที่ได้จากตลาดคือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่
โดดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดที่ 2 ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน คือ มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาล มีผู้แทนเวชภัณฑ์เป็นผู้ท าการเสนอ
ขายและปิดการขาย มีการประชาสัมพันธ์ในงานประชุมแพทย์รวมทั้งเภสัชกรต่างๆด้วย ซึ่งถือว่าเป็น



ณัฐรดา  คิดอ่าน 
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การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ทั้งยังช่วย
สร้างภาพลักษณ์ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ สร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  
 ส่วนที่ 2 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 
30 คน 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ซื้อ
อาหารเสริมประเภท วิตามินซี วิตามินบี คอลลาเจน แคลเซียม วิตามินดี มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทโพรไบโอติกว่าช่วยในเรื่องการขับถ่าย ลดอาการท้องผูก  ปรับสมดุลในร่างกาย 
โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร ปรับการท างานของล าไส้ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ได้ด้วย ใช้งบประมาณในการซื้อไม่เกิน 3,000 บาท  

2.2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การตลาดชนิดหนึ่ง ที่การใช้ช่องทางการตลาด
หลายรูปแบบ เพ่ือความชัดเจนในการสื่อสาร  
 การใช้ Influencer หรือผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิด ช่วยในการโฆษณาจะช่วยดึงดูดให้
ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ยิ่งถ้าเป็น Influencer ที่ดังช่วย
ส่งผลให้ขายผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคบางคนจะมีความคิดเห็นคล้อยตามดารา หรือคนดัง 
 การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เป็นการตลาดที่มีความจ าเป็นเพื่อเพิ่มการมองเห็น สร้าง
awarenessในการตัดสินใจซื้อรวมถึงการมีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ บาง
โฆษณาถ้ามีโอกาสพบเห็นบ่อยๆ ก็ส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจขึ้น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให ้ก ับแบรนด์ และมักพบเห็นการใช้ Influencer เข้ามาช่วยในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์  
 การจัดโปรโมชั่นถือเป็นการกระตุ้นยอดขายของแบรนด์ที่ช่วยดึงดูดให้ผู ้บริโภคสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ถูกลง คุ้มค่า กรณีที่เป็น
สินค้าท่ีใช้เป็นประจ าและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอายุยาวก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการเพ่ิมจ านวนในการซื้อได้ง่าย
ขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยใช้ การจัดโปรโมชั่นมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกอยาก
ทดลองใช้  
 การใช้พนักงานขายเป็นวิธีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
เพราะสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคได้ดี ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจก่อน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าพนักงานบางท่านมีความนอบน้อม ให้ข้อมูลได้ครบ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ได้จะเกิดเป็นความประทับใจ  
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 การตลาดออนไลน์มักพบในโซเชียลมีเดีย หรือผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือโดย
ส่วนมากจะเป็นการโฆษณา ซึ่งการโฆษณาในช่องทางนี้จะท าให้ผู ้บริโภคมองเห็นได้มากกว่าใน
โทรทัศน์ จึงเป็นเทรนการตลาดที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน เพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายที่สุด เข้ากับไลฟ์
สไตล์ของคนในปัจจุบันได้ดี สะดวกในการใช้บริการ และเป็นช่องทางที่กระตุ้นให้ผู ้บริโภคสนใจ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ท าให้เพิ่มโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
เพิ่มช่องทางในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้การตลาดทางโซเชียลมีเดียก็สามารถใช้
กับการขายผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน ดังที่จะพบเห็นการไลฟ์ขายสินค้า การขายใน online market place 
และในแพล็ตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ  

2.3 การตัดสินใจซื้อ 
  มุมมองของการตัดสินใจซื้อ คือ การใช้เงินหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินสดแลกเปลี่ยนเป็น
ผลิตภัณฑ์โดยที่สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่า เมื่อเกิด
เป็นความพึงพอใจ จึงเกิดการตัดสินใจซื้อ 
  Influencer เมื่อได้โฆษณาจะช่วยสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ แต่
การจะตัดสินใจซื้อต้องพิจารณาจากความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ รีวิวจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง หรือข้อมูลทางด้านวิชาการประกอบการตัดสินใจ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ยังมีผู้บริโภคท่ียังตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากชื่นชอบในตัว Influencer  
  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ตามแผ่นพับ หรือ การจัดออกบูท ถือเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ในการตัดสินใจซื้อจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอ่ืนประกอบการตัดสินใจ
ด้วย เช่น ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ รายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ราคาความคุ้มค่า คุณภาพ 
ชื่อเสียงของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การจัดโปรโมชั่น การรีวิวจากประสบการณ์ผู้ใช้
จริง 
  การจัดโปรโมชั่นที่ช่วยส่งเสริมการขายช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ทันทีเนื่องจาก
ช่วยสร้างความรู้สึกคุ้มค่า ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกลง ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จัก เคยใช้อยู่ประจ า เคย
พบเห็นการรีวิว หรือเป็นแบรนด์ที่มั่นใจในคุณภาพ การมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายยิ่งช่วยให้ตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายขึ้น แม้ว่าบางผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดจะยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายนั้นตอบโจทย์ความต้องการก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ตรงกับ
ความต้องการซื้อในราคาที่ถูกลง 
  พนักงานขายมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักศึกษา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาก่อนล่วงหน้า และเมื่อพบพนักงานขายให้บริการดี มีความนอบน้อม มารยาทดีให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ครบตรงกับข้อมูลที่ต้องการ มีความพยายามในการตอบค าถาม มีเทคนิคการขายที่
ดี ไม่ยัดเยียดข้อมูลหรือไม่พยายามปิดการขายมากจนเกินไป จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  



ณัฐรดา  คิดอ่าน 
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  การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและ
เป็นการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ได้ดี แต่การจะตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะต้องพิจารณาข้อมูลจาก
หลายๆด้าน เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น การรีวิวจากประสบการณ์จากผู้ใช้จริง 
เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  
  ช่องทางที่ท าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก คือ เพื่อน
แนะน า 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากสรุปผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซื้อ คือการมีสภาวะมากระตุ้นให้เกิดความอยากส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล สอดคล้องกับทฤษฎีแบบจ าลอง AIDA (ปารมิตา สุทธปรีดา เจริญตา , 2563) ที่กล่าว
ว่า “การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อต้องถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเช่น การสื่อสาร ท าให้ผ่านกระบวนการ 4 
กระบวนการดังนี้ คือ การรับรู้ (Attention:AT) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน 
ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  ความสนใจ ( Interest:IN) นอกจากการรู้จักสินค้า
แล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้าความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินค้านั้นออกจากสินค้าอ่ืนๆที่
มีอยู่ในตลาด ความปรารถนา (Desire:DE) ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ความ
ปรารถนาที่จะได้ครอบครองสินค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่
สินค้านั้นเสนอให้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่สินค้านั้นหยิบยื่นให้ และการกระท า 
(Action: AC) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้วกระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคก้าวเข้าสู่
ขั้นตอนสุดท้ายคือการซื้อสินค้า” และงานวิจัยของ กัลยา เกษมสุข (2551)ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน ในภาพรวมทั้งหมดไม่แตกต่างกัน  
 เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถอภิปรายในแต่ละ
ด้านได้ดังนี้ 

ด้านการโฆษณา แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีความจ าเป็นของแบรนด์ เพ่ือสร้าง
การรับรู้ เพิ่มการมองเห็นของผู้บริโภคในช่องต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การโฆษณาที่
บ่อยครั้งส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ าผลิตภัณฑ์ได้และส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สโรบล เตือนจิตต์ (2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน
สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการพบเห็นสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัล 5–6 วันต่อสัปดาห์ มีการจดจ าสื่อโฆษณาจากพรีเซน
เตอร์มากที่สุด ความถี่ในการพบเห็นและสิ่งดึงดูดใจของสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และ
โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์ และปฐมา สตะเวทิน (2562) ได้ศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรม 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างความน่าเชื่อของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผู ้บริโภคและสาธารณชนผ่านการสื ่อสารในช่องทางต่างๆ ถือเป็นกา รตลาดที ่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในชื่อเสียงของแบรนด์และ
ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิณญา โมสิกานนท์ (2560) ได้
ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิ พลเชิงบวกกับการตัดสิน
ซื้อจักรยานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่าด้านการจัดเหตุการณ์
หรือกิจกรรมพิเศษด้านการน าเสนอข่าวสารด้านกิจกรรม หรือการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความรับ 
ผ ิดชอบต ่อส ังคมและส ิ ่ งแวดล ้อมม ีอ ิทธ ิพลก ับการต ัดส ินซ ื ้ อ รวมถ ึงกฤษฎา  แจ ่มทิม 
(2558)ท าการศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือประชาสัมพันธ์ของบริษัทผลิตกระเบื้อง ตรา A ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ พบว่ากิจกรรมมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

ด้านการตลาดทางตรง แสดงให้เห็นว่าการตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารระหว่างแบรนด์และ
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถให้ข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้แบรนด์สามารถรักษาลูกค้าเก่าที่มีฐานข้อมูลอยู่ได้แล้วยังช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่ได้
อีกด้วย โดยในกรณีเป็นสินค้าที่มีมูลค่าหรือต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง พนักงานขายก็มีส่วนช่วยใน
การจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์ร วีธรศิริปุณโรจณ์ (2562) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสองในเขตจังหวัด
ชลบุรี พบว่ากลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือกรถยนต์มือสองผ่าน
เต็นท์รถมือสองของลูกค้าเขตจังหวัดชลบุรีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก ได้แก่ มีการเสนอเงื่อนไข
และโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลาย บุคลิกภาพพนักงานขาย ชี้แนะให้การบริการหลังการขาย และ
กรรณิการ์ เนาวแสงศรี (2560) ท าการศึกษากลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎี
การขายไอดาสที่ส่งผลต่อผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ต าบล
บ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่ากลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายที่ส่งผลต่อผู้บริโภคท่ี
ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ต าบลบ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
ด้านการสร้างความต้องการมากที่สุด รองลงมาด้านการสร้างการตัดสินใจซื้อ และด้านการสร้างความ
พึงพอใจ  

ด้านการจัดโปรโมชั่น แสดงให้เห็นว่า การจัดโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดขายได้อย่าง
รวดเร็ว และมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคทั้งที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วและผู้บริโภคใหม่ตัดสินใจซื้อ
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ได้ง่ายขึ้น เพราะท าให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่า ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกลง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ในท้องตลาดการจัดโปรโมชั่นก็กระตุ้นให้ลูกค้ามีความปรารถนาในการซื้อได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การโปรโมชั่น
ควรจัดในระยะเวลาสั้นๆ เนื ่องจากการจัดโปรโมชั่นจะท าให้อัตราส่วนก าไรในผลิตภัณฑ์ลดลง 
สอดคล้องกับเปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์(ลาซาด้า)
ด้วยกัน 2 ด้านคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านการตลาดออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่
มีความส าคัญมากเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และการ
บริการสามารถส่งถึงเป้าหมายได้ครั้งละมากๆ ท าได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ท าให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มาก จากพฤติกรรมผู ้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วและความ
สะดวกสบายมากขึ้น ท าให้แบรนด์ต้องมีการปรับตัวและเร่งพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ใน
ทุกแพลทฟอร์มเพ่ือสร้างการรับรู้ อันจะน าไปสู่ยอดขายที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้สอดคล้องกับนิติ บัว
ศรี(2556) ท าการศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาด
ที ่ม ีอ ิทธ ิพลมากที ่ส ุดต่อการตัดสินใจเล ือกใช้บริการบริษัทหลั กทรัพย ์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครคือ สื่ออินเตอร์เนต และนารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ (2554) ท าการศึกษาปัจจัยทางดาร
ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่ายเอสบีดีไซน์สแควร์
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้นจาก
การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ท 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติก เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับแบรนด์ อ่ืนในท้องตลาดและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นต้องมีการสื่อสาร
กับผู้บริ โภคโดยใช้สื่อที่ทางการตลาดที่หลากหลายขึ้นรวมไปถึงการสร้างทัศนคติใหม่ ใน
การบริโภค หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ให้กับผู้บริ โภค เป็นต้น ดังนั้นทาง
แบรนด์ควรมีการด าเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านการโฆษณา ควรมีการปรับแนวทางในการโฆษณาให้มีความถี่มากขึ้นใน
หลายช่องทาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลายประเภท อาจท าให้ลูกค้าเกิดความ
สับสนเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  จึ งควรมีการโฆษณาให้อธิบายคุณประโยชน์ ให้



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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ชัดเจนขึ้น เน้นการโฆษณาถึงจุดเด่นที่แตกต่างเพื่อสร้างการรับรู้ ให้ผู้บริ โภคว่าท าไมต้อง
เลื อกผลิตภัณฑ์นี ้  โดยในช่องทางออฟไลน์ควรเพิ ่ มการโฆษณาผ่านนิตยสารเกี่ ยวกับ
สุขภาพ เช่น นิตยสารชีวจิตหรือนิตยสารที่แจกฟรีในรถไฟฟ้า ร้ านท าผม หรือร้านกาแฟ 
เพิ่มการจัดท าแผ่นพับผลิตภัณฑ์เพื่อส าหรับแจก ณ จุดขายหรือจุดที่คิดเงิน เช่น ร้านขาย
ยา คลินิ ก  ร้ านสะดวกซื ้ อต่ า งๆ โดยจัดวางให้อยู ่ ในระดับสายตาของผู ้บริ โภค ท า ให้
ผู้บริ โภคสนใจมากขึ้น นอกจากนี้มีการท าป้ายโฆษณาตามจุดที่คนสามารถเห็นได้  เช่น 
ป้ายรถเมล์ โฆษณาบนรถไฟฟ้า ในโทรทัศน์  เป็นต้น  และในช่องทางออนไลน์ เช่น การ
โ ฆ ษ ณ า ใ น เ ว ป ไ ซ ต ์  ใ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ค ้ น ห า ใ น อ ิ น เ ต อ ร ์ เ น ็ ต ( SEO : Search Enging 
Optimization) บล็ อก  ป๊ อบอัพ  วี ดี โ อ โฆษณา การ ใช้  Influencer ในระดับ  Macro 
Influencer เพิ่มการรีวิว การไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ ค อินสตาร์แกรม รวมถึงติ๊กตอก และใช้
โฆษณาผ่านทางยูทูป เพ่ือช่วยเพ่ิมการรับรู้  และการมองเห็นมากขึ้น  
 ด้านการประชาสัมพันธ์  ควรเพิ่มการออกบูธในนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ
หรือนิทรรศการที่ เกี่ยวกับความงามร่วมกับการมีโปรโมชั่นในงานโดยมีพนักงานขายมาให้
ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์
อาหาร เสริมประเภทโพรไบโอติกได้ รับการยอมรับในวงการแพทย์ ในด้านการช่วยให้
สุขภาพดีขึ้นดังนั้นจึงควรมีการจัดงานสัมมนาโดยมีลูกค้าผู้ ใช้จริ ง  แพทย์  หรือเภสัชกร 
เป็นผู้ ให้ข้อมูลในเวทีสัมมนา จะช่วย เพิ่มความน่า เชื่ อถือให้กับกลุ่มผู้บริ โภคได้  มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงมีการ
ท า CSR ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ด้วย โดยมีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ ใน
ช่องทางออนไลน์ด้วย เช่น เว็ปไซต์ แฟนเพจ หรือ อินสตาแกรมของทางแบรนด์   
 ด้านการตลาดทางตรง ต้องมีการปรับการตลาดทางตรงโดยให้ความส าคัญกับ
ผู้แทนหรือพนักงานขายมากขึ้น เนื่องจากผู้แทนหรือพนักงานขายเป็นการตลาดทางตรงที่
ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี  ดั งนั้นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีความรู้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ให้มากขึ ้ น โดยท าควบคู ่ กับการส่ งข้ อมูลผ่ านทาง ไลน์   ข้ อความ และ
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ของลูกค้าเดิมที่อยู่ ในฐานข้อมูลของบริษัท ก็ เป็นการกระตุ้นการ
ซื้อซ ้าได้ อีกวิธีหนึ่ง 
 ด้านการจัดโปรโมชั่น เป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมา
จากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยจากเดิมจะ ใช้วิธีการแถม เช่น ซื้อ 3 กล่องแถม1 กล่อง การให้
ของแถมเป็นแก้วน ้าและถุ งผ้ า  ต้องมีการปรับวิธีการจัดโปรโมชั่นส่ ง เสริมการขายให้
หลากหลายขึ้น อาทิ เช่น เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วมีการรีวิวผ่านหน้าเฟซบุคหรือ
อินสตาแกรมส่วนตัวจะได้รับส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป หรือเมื่อมีการบอกต่อผลิตภัณฑ์
ก็จะได้รับส่วนลดในการซื้อทั้ งผู้แนะน าและผู้ซื้ อ มีการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซื้อของลูกค้า มีการแจกของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท
ขึ้นไป มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตโดยใช้คะแนนบัตรเครดิต เป็นส่วนลด หรือให้
โปรโมชั่น ผ่อน 0% นาน 3 เดือนเมื่อซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ซื้อ
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การใช้การสะสมยอดซื้อก็เป็นอีกกิจกรรมด้านการจัดโปรโมชั่นที่ควรใช้  
เช่นสะสมยอดซื้อครบ 10,000 บ.แลกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สะสมยอดซื้อครบ 50,000 บ .
แลกชุดตรวจโควิด เป็นต้น เพ่ือสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้กับผู้บริโภค  
 ด้านการตลาดออนไลน์ ควรเพ่ิมความถี่ในการโพสโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงโปรโมชั่นของแบรนด์ผ่านช่องทาง
เฟสบุค Line Official Account  เวบไซต์ของบริษัท อินสตาแกรม ติ๊กต่อก รวมถึงทวิต
เตอร์ โดยใช้  แพทย์  เภสัชกร และ Influencer ในการให้ข้อมูล  ซึ่ งจะท าให้ผู ้บริ โภคมี
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้สิ่ งที่ควรด าเนินการเพิ่มเติม คือ การสร้าง
คอนเทนต์บอกเล่ าความรู้ เกี ่ ยวกับผลิตภัณฑ์  บอกเล่ าประสบการณ์ ในการใช้  รวมถึ ง
วิธีการในการดูแลสุขภาพและความงามผ่านทางยูทูป พอดแคส และสร้างห้องเพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลสุขภาพและความงามในคลับเฮาส์  เป็นต้น เป็นการสร้าง
การรับรู้ ให้กับผู้บริ โภค ช่วยให้ เพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่ ง  เดิมผลิตภัณฑ์มีช่องทางการ
ข ายออน ไลน์ ผ ่ า นทา ง  Market place ต่ า ง ๆ  เ ช ่ น  ล าซ าด้ า  ช ้ อปปี ้  Line Official 
Account และเวบไซต์ของบริษัท ควรเพิ่มการขายผ่านกลุ่มต่างๆ ที่ตั้ งขึ้น เป็นสังคมใน
ออนไลน์  เช่น กลุ่มแนะน าความสวยงาม กลุ่มดูแลสุขภาพ กลุ่มขายออนไลน์ ในเฟซบุค 
เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นของผู้บริโภค ขยายกลุ่ มลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการสิ่ งที่แบรนด์
ควรโฟกัสคือ การประชาสัมพันธ์ควบคู่ ไปกับการจัดโปรโมชั่น  เพราะเป็นให้ข้อมูลทั้ ง
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร ส่ วน
การจัดโปรโมชั่นควรมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละ
ช่วง เพ่ือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น  
 8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 8.2.1  ควรท าการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสื่อสารก ารตลาดแบบ
บูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการโฆษณา 
ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง เป็นต้น เพ่ือให้ผลการศึกษามีความชัดเจนขึ้น  
 8 .2 .2  ควรมีการเพิ่ มกลุ่ มตัวอย่ างในการสัมภาษณ์ ให้หลากหลายขึ้น  เช่น 
กลุ่มวัยสูงอายุ  กลุ่มนักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ทางหน่วยธุรกิจน าผลการศึกษาไปปรับกล
ยุทธ์ในการตลาดได้หลากหลายขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
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 8 .2 .3 ควรท าการศึกษาในพื้นที่จั งหวัดอื่นด้วย เพื่อให้ผ ลการศึกษามีความ
หลากหลายมากขึ้น น าไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจให้บุตรหลานเขา้เรียนในระบบ 
การเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 

 
 
 
 
 

ณิชกำนต์ ผลเกตุ* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนใน
ระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) รวมไปถึงศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อเป็นขอเสนอแนะทางนโยบายให้กับภาครัฐ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครอง 7 คน 
กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 2 คน และ กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School)  1) พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาไทย เนื่องจากระบบการศึกษาในประเทศ
ไทยในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ความต้องการ 2) เด็กสามารถเลือกเรียนในด้านที่ถนัดและสนใจเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคล 3) บางครอบครัวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี ่ยวกับการเรียนใน
ระบบโรงเรียน เช่น เคยถูกคุณค รูจัดขังในห้อง เคยโดนตี 4) ปัจจัยที่มาจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่
ควบคุมยากและมีผลซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนไป 5) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านของความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในด้านของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid 19) นั้นมีผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) และพบว่าพบว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้านเรียน (home school) ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านปัญหา 
อุปสรรค และความสอดคล้องของนโยบาย 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
Email: nitchakarn.pol@stu.nida.ac.th 

  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

454 

 จากผลการศึกษาตามข้างต้นทั้งหมด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้า
เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) นั้นสอดคล้องตามแนวคิดปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ  และทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision theory) 
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1. บทน า 
การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางกระแสสังคมและตอบโจทย์ต่อวิถีการ

ด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างทั่วถึง ซึ่งในยุคของโลกดิจิทัล ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นยุคที่โลกต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างสร้างสรรค์ นอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรม ทักษะทางด้านอาชีพ และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ว ยังมีทักษะชีวิตที่จะต้องปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีทัศนคติและจิตใจที่มั ่นคง 
เพ่ือพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

Whitehead (1931) อธ ิบายว ่า ในอด ีตช ่วงอาย ุของคนคนหนึ ่งอาจม ี เร ื ่องราวการ
เปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบัน ที่ในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
เกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง 
ยอมรับ และให้ความส าคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหา
ในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คนนั่นเอง 

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยกล่าวไว้ว่า การศึกษาในระบบโรงเรียนที่ เน้นวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ
ท่องจ า รวมไปถึงการเรียนที่อัดแน่นเกินความจ าเป็น อาจส่งผลท าให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่าการศึกษานอกระบบในรูปแบบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครอบครัว หรือ บ้านเรียน (Home School) ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส าหรับ
พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของบุตรหลาน ปัจจุบันการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง 
พ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบบ้านเรียน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองอีกหลายส่วนที่ไม่เชื่อมั่นและยังมีข้อสงสัย ข้อวิตก บางประการ 
อาทิเช่น คุณภาพในการจัดการศึกษา การประเมินและการวัดผล  จึงตัดสินใจให้บุตรหลานเรียนใน
ระบบโรงเรียนและไม่มีความสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบบ้านเรียน ผู้ศึกษาจึงเกิด
ประเด็นค าถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดพ่อแม่ผู ้ปกครองบางส่วนที่กล่าวถึงไปในข้างต้นจึงเชื่อมั่นและ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบบ้านเรียน และประเทศไทยมีนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา
ในรูปแบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในครอบครัว (Home School) หรือไมอ่ย่างไร 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
บ้านเรียนเพื่อศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบ้านเรียน รวมถึงนโยบายสาธารณะที่
เกี่ยวข้อง  และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้อ่านที่จะสามารถเข้าใจการจัดการศึกษาบ้านเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอน

แบบบ้านเรียน (Home School) 
2) เพ่ือศึกษาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็น

ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) หรือไม ่

3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะส าหรับระบบการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียนเพ่ือสร้างการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  

 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบบ้านเรียน 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualiative Rescarch) เพื่อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ดี
และเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ 
(Primary Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกบันทึกเป็นข้อความ เพื่อท าการวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป  
และข้อมูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นข้อความ ที่อยู่ในสิ่ง
บันทึกต่างๆ เช่น  หนังสือ หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม บันทึกการประชุม ภาพ เสียง ทั้งนี้ข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อความ เช่น ตัวเลข ภาพ และ เสียง จะต้องแปลความหมายเป็นข้อความที่เป็นตัวอักษร  เพื่อให้
สามารถท าการวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจพลวัดของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษาวิจัย 
เนื่องจากมีการออกแบบวิเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นได้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
และ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน เช่น 
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบบ้านเรียน ผู้แทนสถานศึกษา หรือ บุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับผิดชอบและดูแลการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา และ 
นักเรียนที่เคยเข้ารับการศึกษาในระบบบ้านเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากรในขอบเขตการวิจัย จ านวน 
10 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จ านวน 2 คน กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองที่การจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จ านวน 7 คน และ กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) 1 คน 
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4. ผลการศึกษา 
 4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) 
 4.1.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ในด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้ค าตอบ
ดังนี้ ได้แก่ 

 ปัจจัยสภาพสังคมที่ส่งผลท าให้พฤติกรรมของเด็กๆเปลี่ยนไปในด้านลบ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของโซเชี่ยว สื่อต่างๆ ที่มีการน าเสนอหลากหลายในแง่ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอ บาง
เรื่องเด็กในวัยเรียนยังไม่สามารถแยกแยะได้ และอาจจะน าไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงระบบ
การศึกษาในประเทศไทยที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนและความไม่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
บางครอบครัวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนในระบบโรงเรียน เช่น ลูกสาวเคยถูกคุณครูขัง
ในห้อง และเคยโดนตี นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนท าให้ครอบครัวมีโอกาสได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มีเวลาให้กันมากขึ้น อยากให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่รัก การเรียน 8 ชั่วโมงในสิ่งที่เขาไม่ได้
รักมันเสียเวลา ถ้ามีเวลาท าในสิ่งที่รักแค่หลังเลิกเรียนถือว่าเป็นเวลาที่น้อยเกินไป รวมไปถึงหลักสตูร
ในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์การใช้ทักษะในอนาคต เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถและความถนัด
ไม่เหมือนกัน แต่ระบบการศึกษาไทยบังคับให้เด็กเรียนเหมือนกัน ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้ไม่ได้สนับสนุน
ความสามารถเฉพาะของเด็กแต่ละคน  
  4.1.1.2 กลุ ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน ในด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตร
หลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้ค าตอบดังนี้ ได้แก่  

 ปัจจัยส่วนบุคคลเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและมีความ
บกพร่อง อาทิเช่น ตาบอด พิการ อีกในกรณีก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองมีความคิดว่าลูกเป็นเด็กอัจฉริยะ จึง
อยากจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนให้ลูก นอกจากนี้บางครอบครัวมีความคิดว่าบุตรหลาน มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมในด้านนั้นๆ เช่น มีความสามารถ
ด้านกีฬา ด้านดนตรี ส่วนใหญ่เกือบ 90% ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน การเรียนการ
สอนที่เป็นระบบ 8 กลุ่มสาระ ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนในแต่ละบุคคล พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่พอใจในระบบการเรียนการสอนในระบบ เช่น ตีนักเรียนท าโทษโดยไม่ใช้เห็นผล ใช้แต่
อารมณ์ กฎระเบียนต่างๆ 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ( Home School ) 
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  4.1.1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ในด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้ค าตอบ
ดังนี้ ได้แก่ 

  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเกิดจากการที่พ่อแม่เชื ่อว่าเด็กไม่จ าเป็นต้องถูกตีกรอบโดย
ระดับชั ้น พ่อแม่เชื ่อมั ่นในศักยภาพว่าเด็กสามารถเรียนรู ้ได้เร็วกว่ าในระบบ ซึ ่งเด็กแต่ละคนมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น เด็กบ้างคนเก่งวิทยาศาสตร์ เก่งดนตรี เก่งกีฬา ซึ่งการจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนตอบโจทย์มากกว่า  
 4.1.2 ปัจจัยที่มีผลมากในการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน (Home School) 
  4.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School)  จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ในด้านของปัจจัยที่มีผลมากในการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ดังนี้ 

  ปัจจัยที่มีผลมาก ได้แก่ เด็กสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจ ตามความ
เหมาะสม ตรงตามความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองอยากส่งเสริมให้ลูกไปเรียนในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ 
ที่ส าคัญจะต้องมีการตกลงร่วมกันกับลูกและเข้าใจว่าลูกต้องการอะไร ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียนให้กับลูกต้องมีความต้องการ ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียว   
  4.1.2.2 กลุ ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน ในด้านของปัจจัยที่มีผลมากในการตัดสินใจให้
บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ได้แก่  

 ปัจจัยส่วนบุคคลเด็กนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษจะมีสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 
การจัดการเรียนการสอนในระบบโดยเรียน 8 กลุ่มสาระ ซึ่งถือเป็นการถูกจ าจัด และ ตีกรอบให้อยู่ใน
ระบบโดยยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตีกรอบจากโครงสร้าง เนื้อหา ซึ่งไม่ได้มีการเรียนรู้ ใน
สิ่งที่นอกเหนือจากศึกษาในระบบของโรงเรียน และไม่สอดคลองกับความสามารถของนักเรียน 
  4.1.2.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ในด้านของปัจจัยที่มีผลมากใน
การตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ได้แก่ 

 ปัจจัยที่มีผลมาก คือ ตัวลูกและพ่อแม่ ต้องมีการตกลงร่วมกัน และมีความพร้อมที่
จะจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ซึ่งพ่อแม่ต้องมีเวลา และสละเวลา 
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 4.1.3 ปัจจัยที่มีผลน้อยในการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน (Home School) 
  4.1.3.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ในด้านของปัจจัยที่มีผลน้อยใน
การตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้แก่ 

  ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบ้านเรียน รวมไปถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นมีความคิดเองว่าลูกของตนมีไอคิวสูง
กว่าคนอ่ืนทั่วไป นอกจากนี้การที่พ่อแม่ผู้ปกครองตั้งความหวังไว้กับลูกไว้ โดยไม่ได้ค านึกถึงความถนัด
และความชอบของลูกถือเป็นปัจจัยที่มีผลน้อย อีกทั้งเรื่องของเวลา เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต้อง
ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนให้ลูก และสุดท้ายสถานที่การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่จ าเป็นต้อง
เรียนที่บ้านเสมอไป เนื่องจากเราสามารถหาความรู้ได้ในทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็น ตลาด ห้างสรรพสินค้า 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นกัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านอย่างเดียวเท่านั้น 
  4.1.3.2 กลุ ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน ในด้านปัจจัยที่มีผลน้อยในการตัดสินใจให้บุตร
หลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้แก่เรื่องค่าใช้จ่าย ปัจจัย
ที่ส าคัญน้อยที่สุด เรื ่องค่าใช้จ่ายเพราะพ่อแม่ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ค่อยข้างพร้อมจ่ายและพร้อม
สนับสนุนลูกในด้านนี้ 
  4.1.3.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ในด้านปัจจัยที่มีผลน้อยในการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ได้แก่ เรื่อง
ของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองทีตัดสินใจให้ลูกจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนค่อยข้างจะ
พร้อมและส่งเสริมลูก 
  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ( Home School ) 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

460 

ตาราง 4.1 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน (Home School) 

ปัจจัย/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ระบบ home school 

ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ 

1. ปัจจัยที ่มาจากสภาพ
สังคมในปัจจุบันที่ควบคุม
ย า ก แ ล ะ ม ี ผ ล ท  า ใ ห้
พฤติกรรมของบุตรหลาน
เปลี่ยนไป 
2 .  ร ะบบการศ ึ กษา ใน
ประเทศไทยที่ไม่ตอบโจทย์
ผู้เรียน 
3 .  ป ร ะสบกา รณ ์ ไ ม ่ ดี
เกี่ยวกับการเรียนในระบบ
โรงเรียน เช่นการถูกท าโทษ 
4. ลูกไม่มีความสุขในการ
ไปโรงเรียน  
5. ปัญหาด้านสุขภาพของ
บุตร  
 

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและมี
ความบกพร่อง อาทิเช่น 
ตาบอด พิการ  
2 .  พ ่อแม ่ผ ู ้ ปกครองมี
ความค ิดว ่าล ูกเป ็นเด็ก
อัจฉริยะ จึงอยากจัดการ
เร ียนการสอนแบบบ้าน
เรียนให้ลูก 
3. ระบบการเรียนการสอน
ที่เป็นระบบ 8 กลุ ่มสาระ 
ไม่ได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักเรียนในแต่
ละบุคคล 
 

1. ประสบการณ์ไม ่ดี
เก ี ่ยวก ับการเร ียนใน
ระบบโรงเรียน เช่นการ
ถูกท าโทษ 
2.  พ ่อแม ่ เช ื ่ อม ั ่นใน
ศักยภาพว่าเด็กสามารถ
เร ียนร ู ้ ได ้ เร ็วกว ่าใน
ระบบ 
3. ครอบครัวต้องมีการ
ตกลงร ่วมก ัน และมี
ความพร้อมที่จะจัดการ
เรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน 
4 . ค ว ามพร ้ อ ม ด ้ า น
ค่าใช้จ่าย 

ปัจจัย/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ระบบ home school 

 6. ต้องการให้บุตรหลาน ได้
เรียนตามความต้องการ ความ
สนใจ และความถนัด 
7. ความพร้อมของครอบครัว
ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และ
สถานที ่

4. ผู้ปกครองไม่พอใจในระบบ
การเรียนการสอนในระบบ เช่น 
ตีนักเรียนท าโทษโดยไม่ใช้
เหตุผล  
5. ความพร้อมของครอบครัว
ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และ
สถานที ่
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ปัจจัยที่
ส่งผลมาก 

1. ต้องการให้บุตรหลาน ได้
เร ียนตามความต ้องการ 
ความสนใจ และความถนัด 

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและมี
ความบกพร่อง  
2. ระบบการเรียนการสอน
ที่เป็นระบบ 8 กลุ ่มสาระ 
ไม่ได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักเรียนในแต่
ละบุคคล 

1. ครอบครัวต้องมีการ
ตกลงร ่วมก ัน และมี
ความพร้อมที่จะจัดการ
เรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน 

ปัจจัยที่
ส่งผลน้อย 

1. ความพร้อมของครอบครัว
ทั ้งในด้านค่าใช ้จ ่าย เวลา 
และสถานที่ 

1. ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย 1 .  ความพร ้ อมด ้ าน
ค่าใช้จ่าย 

 
 4.1.4 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิคเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
ระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) หรือไม่ 
  4.1.4.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน7 คน ในด้านของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
ระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) หรือไม ่
  พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความคิดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) นั้น มีจ านวน 5 คน ดังนี้ 
  จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองมีความคิดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19 ) มีผลในการตัดสินใจให้บุตรหลานเรียนในรูปแบบบ้านเรียนอย่างแน่นอน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ท าให้เด็กๆต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ซึ่ง
ก็ไม่ต่างจากการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน  พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจมากขึ้น และมี
ตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 10 ปีก่อน เนื่องจากใน Homeschool Network มีกราฟท่ีขึ้นมา 2 เรื่อง มี
สมาชิกเพิ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปกติมี 30,000 คน ตอนนี้มี 70,000 คน  มีคนสนใจสมัครสมาชิกเข้ามา
ติดตามเพ่ิมขึ้น เฉพาะคนที่สนใจ ส่วนคนที่ตัดสินใจก็มีเพ่ิมขึ้นแต่ยังน้อย ส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียน
ในวัยอนุบาล และการที่เด็กเรียนอยู่ที่บ้านโดยครูผู้สอนออนไลน์ก็ไม่ได้ต่างจากการจัดการเรียนแบบ
บ้าน นอกจากนี ้ผ ู ้ปกครองบางส่วนจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน เนื ่องจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถจ่ายค่าเทอมบุตรได้ จึง
หันมาจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
  ส าหรับพ่อแม่ผู ้ปกครองที ่มีความคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19)ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน (Home School) นั้น มีจ านวน 2 คน 
  จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองมีความคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) ไม่มีผล เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสละเวลามาเพื่อดูแลบุตรหลาน บางคนอาจ
ไม่มีเวลา ซึ่งเวลาถือเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน เนื่องจาก เทคโนโลยี 
และ ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น แต่การตัดสินใจจะเป็นเรื่องของสังคม 
เศรษฐกิจ ปัจจัยอื่นๆมากกว่า 
  4.1.4.2 กลุ ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ในด้านของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) หรือไม่ ได้ความเห็นที่ต่างกัน 

  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) มาก ถือเป็นปัจจัยที่ท าให
พ่อแม่ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลายจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนเพราะคิดว่าบ้านคือที่ที่
ปลอดภัยที่สุด  
  การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ไม่ได้เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจขนาดนั้น แทบไม่มีผล เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสละเวลาส่วนตัว เงินทอง และทุ่มเท ซึ่ง
บางครอบครัวต้องลาออกจากงาน เลยคิดว่าโควิค -19 ไม่ได้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจส าหรับพ่อแม่
ผู้ปกครองที่จะตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนบ้านเรียน 
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ตาราง 4.2 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) หรือไม่ 

ผลการศึกษา/
กลุ่มตัวอย่าง 

พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ 

การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
2019 (covid 
19) เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในระบบ
การเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน 
(Home School) 
(ระบุเหตุผล) 

กล ุ ่มต ัวอย ่างจ  านวน 5 ราย มี
ความเห ็นว ่าเป ็นปัจจ ัยที ่ส ่งผล
เนื่องจาก 
1. สถานการณ์โควิด-19 ท าให้เด็กๆ 
ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ซึ่งก็ไม่ต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน ในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองให้
ความสนใจมากขึ้น  
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคว ิด -19 ส ่ งผลให ้พ ่ อแม่
ผ ู ้ปกครองคนนั ้นตกงาน จ ึงไม่
สามารถจ่ายค่าเทอมลูกได้ จึงหัน
มาจัดการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ราย มีความเห็น
ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลเนื่องจาก 
1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ส่งผลให้ผู ้ปกครองเร ิ ่มสนใจการ
จัดการเร ียนการสอนแบบบ้านเรียน
เพราะคิดว่าบ้านคือสถานที่ซึ่งปลอดภัย
ที่สุด ส าหรับบุตรหลาน การจะส่งบุตร
หลานไปเรียนที่โรงเรียนจะส่งผลให้มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 

การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
2019 (covid 
19) ไม่เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในระบบ
การเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน 
(Home School) 
(ระบุเหตุผล) 

กล ุ ่มต ัวอย ่างจ  านวน 2 ราย มี
ความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล
เนื่องจาก 
1. พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่มี
เวลา เพราะต้องท างาน ซึ ่งการมี
ความพร้อมเวลาเป็นสิ่งส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน 
 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ราย มีความเห็น
ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลเนื่องจาก 
1. พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีเวลา 
เพราะต้องท างาน ซึ่งการมีความพร้อม
เวลาเป็นสิ ่งส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนแบบบ้านเรียน 
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4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบ
บ้านเรียน (Home school) 
 4.2.1 ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้าน
เรียน (ome school)  
  4.2.1.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ได้ค าตอบว่า ภาครัฐและเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติบางส่วนยังไม่เข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน การสื่อสารกับผู้ปกครองและ
ภาครัฐยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควร บางเขตพื้นที่การศึกษาไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบบ้าน
เรียน นอกจากนี้ยังมีภาครัฐบางกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการจัดการเรียน
การสอนแบบบ้าน 
  4.2.1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 2 คน ได้ค าตอบว่า การวัดผลประเมินผลของ
ผู้ปกครองไม่มีความเที่ยงตรงและไม่ยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ประเมินตามหลักวิชาการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นการประเมินแบบเชิงประจักษ์และการประเมินแบบ
ทักษะ ซึ่งภาครัฐจะมีการสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบมาตรฐานการวัดผลเฉพราะบุคคล นอกจากนี้
ผู้ปกครองบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ในส่วนปัญหา
ของภาครัฐ จะเป็นหลักสูตรที่ไม่ชัดเจน ภาครัฐควรมีหลักสูตรที่เป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
เหมือนเป็นคู่มือที่สามารถยึดเป็นแกนกลางในการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
  4.2.1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์ผู้ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ได้ค าตอบว่า สังคมไทยยังไม่
ค่อยรู้จักการจัดการเรียนแบบบ้านเรียน ผู้ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนต้องค้นหาด้วย
ตัวเอง กระทรวงไม่เคยเปิดพื้นที่ให้คนที่จัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนมีตัวตน ภาครัฐไม่มีการ
ดูแลและแนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 4.2.2 ความสอดคล้องของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในปัจจุบันต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบบ้านเรียน ( Home School ) 
  4.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ได้ค าตอบว่าการจัดการเรียนการ
แบบบ้านเรียน (Home school) ยังไม่สอดคล้อง และ ไม่ส่งเสริม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
อยากให้เรียนในระบบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน  ศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่ยังคงใช้การประเมินและการวัดผลแบบเดิม ๆ และมักจะคิดว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ซึ่งการตรวจสอบบางที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนในตรงกับบ้านเรียนแต่
ละบ้าน  



ณิชกานต์ ผลเกต ุ
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  4.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน ได้ค าตอบว่า ภาครัฐส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ 
อีกทั้งยังยกระดับการจัดการเรียนการสอนบ้านเรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาในการ
ครอบครัวที่จัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการเปิดกว้างและส่งเสริมอยู่
แล้ว โดยให้ผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  
 4.2.3 ข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) 
  4.2.3.1 กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู ้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจ านวน 7 คน ได้ค าตอบว่า ภาครัฐควรมีการ
ด าเนินนโบบายในด้านของข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง ส าหรับประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองให้มากกวา่นี้ 
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากบางครั้งภาครัฐก าหนดนโยบายและกฎระเบียบแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกลับการปฏิบัติงานจริง  
   นอกจากนี้ภาครัฐควรมีงบประมาณส่งเสริมบ้านเรียนส าหรับเด็กนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ โรคบกพร่องทักษะการเรียนเฉพาะด้าน Learning Disorder อีกท้ังภาครัฐ
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น อุปกรณ์การเรียน เทคโนโลยีใหม่ๆ อาหารกลางวัน นมโรงเรียน 
เพ่ือความเสมอภาคเหมือนในระบบ 
  ในด้านของขั้นตอนการท างานรัฐควรลดขั้นตอนในการท างานเพื่อความสะดวกเร็ว
กว่านี้ ภาครัฐควรมีแหล่งข้อมูลเฉพาะส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจอยากจัดการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน ควรมีเจ้าหน้าที ่คอยแนะน าส าหรับครอบครัวที ่สนใจการจัดการเรียนการสอนแบบ
ครอบครัว 
  ภาครัฐหรือบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ควรมีการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าใจ
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเจ้าพนักงานส่วนใหญ่ไม่
เข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน จึงเกิดปัญหาในด้านของการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับ
พ่อแม่ผู ้ปกครอง นอกจากนี้การด าเนินการของภาครัฐมีการเปลี ่ยนแปลงบ่อย เช่น เปลี ่ยนเจ้า
พนักงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพบกับ
เจ้าพนักงานหน้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะท าให้การสื่อสารและการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง เกิด
ความไม่เข้าใจในกระบวนการต่างๆ 
  4.2.3.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) จากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 2 คน  ได้ค าตอบว่า ควรมีการสัมมนา ประชุม 
แลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและพ่อแม่ผู้ปกครอง เนื่องจากบ้านเรียนแต่ละบ้านอาจมีการจัดการเรียน
การสอนที่ต่างกัน เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบางเขตมีปัญหาระหว่างภาครัฐและ
ผู้ปกครอง 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน ( Home School ) 
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  4.2.3.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) จากการส ัมภาษณ์ผู้ส  าเร ็จการศึกษาจ านวน 1 คน  ได ้ค  าตอบว่า ภาครัฐ 
กระทรวงศึกษาธิการควร จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพ่ือ
แนะน าและชี้ทางให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจและอยากจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน เหมือน
เป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูล หรือขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต้องมีใจรักและเข้าใจการเรียนรู้ของแต่ละบ้านที่มีความ
แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะลดปัญหาและความยุ่งยากให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการจัดการเรียนการ
สอนแบบบ้านเรียนในรุ่นต่อๆไป 
 

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน (Home School) 
 ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียน
การสอนแบบบ้านเรียน (Home School) โดยสรุปผลการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองใน
ระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนแบบบ้านเรียน (Home School) และกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอน
แบบบ้านเรียน (Home School) โดยจะอธิบายตามแนวคิดปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 
  5.1.1ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) 
  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) นั้นไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 
เนื่องจาก ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของไทยไม่ได้ส่งผลกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) แต่อย่างใด 
  5.1.2 ปัจจัยสังคม (Social factor) 
  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยสังคม (Social factor) ส่งผลต่อการตัดสินใจให้
บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) โดยเฉพาะมิติปัจจัย
ที่มาจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ควบคุมยากและมีผลท าให้พฤติกรรมของบุตรหลานเปลี่ยนไป รวมถึง
มิติด้านครอบครัว (family) ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ 
ค่านิยม ความคิด ทัศนคติของบุคคล และมิติด้านระบบการศึกษา ซึ่งเห็นได้ชัดเจนอย่างมากว่าระบบ
การศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นระบบ 8 กลุ่มสาระวิชานั้น ไม่ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดของบุตร
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หลาน และผู้เรียน ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตร
หลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 
  5.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor)   
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตร
หลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) โดยเฉพาะในมิติด้านวงจร
ชีวิตครอบครัว (family life cycle stage) ซึ่งการด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอน ลักษณะวีถีชีวิตของ
ครอบครัวล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ความต้องการ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคล 
รวมถึงมิติด้านรายได้ (income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (economic circumstance) ซึ่งโอกาส
ทางเศรษฐกิจและรายได้ของบุคคล ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั ้งสิ ้น เช่นความพร้อมของ
ครอบครัวทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสถานที่ นอกจากนี้มิติด้านค่านิยมหรือคุณค่า (value) และ
รูปแบบการด ารงชีวิต (life style) เช่นค่านิยมที่ต้องการให้บุตรหลาน ได้เรียนตามความต้องการ 
ความสนใจ และความถนัด ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้ าเรยีน
ในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่วนบุคคล 
(Personal factor) ทั้งสิ้น 
  5.1.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) 
  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) ทั้งในมิติด้านการจูงใจ (Motivation) โดยพลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุ ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้น
จากภายในตัวบุคคลที่ต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้น
ภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ รวมถึงมิติด้านการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น อีกท้ังมิติด้านทัศนคติ (Attitudes) ซึ่งเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิด
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมิติด้านแนวคิดของ
ตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดว่า
บุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร จากผลการศึกษาที่ปรากฎว่า ประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการ
เรียนในระบบโรงเรียน เช่นการถูกท าโทษ การที่บุตรหลานไม่มีความสุขในการไปโรงเรียน และความ
ไม่พึงพอใจต่อระบบการศึกษาในประเทศไทยที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) นั้น ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) ทั้งสิ้น 
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  จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้า
เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ความต้องการให้บุตรหลาน หรือ
ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด ซึ่งถือปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
factor) ด้านค่านิยมหรือคุณค่า (value) และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) ในมิติของ
การจูงใจ (Motivation) โดยพลังสิ่งกระตุ้น (Drive) และมิติด้านทัศนคติ (Attitudes) ในส่วนของ
ปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) คือปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายซึ่งจัดเป็นปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) ในด้าน
รายได้ (income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (economic circumstance) และปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) คือปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) ซึ ่งในประเด็นนี ้อาจสะท้อนภาพให้เห็นได้ว ่าวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยนั้นเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงตัดสินใจให้บุตรหลานเรียนในระบบโรงเรียนต่อไป 
  และการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ยัง
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) อีกด้วย โดยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision theory) ภายใต้
การบังคับ (force) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้กระท าการตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะขณะที่ผู้กระท าตั้งใจกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ โดยตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีก นอกจากจะต้องประพฤติปฏิบัติตามในสถานการณ์ที่
ผู้กระท าตั้งใจกระท าสิ่งต่าง ๆ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกระท าดีหรือไม่นั้นการบังคับจะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้น
ให้ผู้กระท าตัดสินใจปฏิบัติได้เร็วขึ้น ดังนั้นการบังคับจึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจและการกระท า
ทางสังคม เนื่องบุคคลมักมีแนวโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อถูกบังคับให้ท า และมีปัจจัยด้าน
โอกาส (opportunity) ประกอบกับปัจจัยด้านการสนับสนุน (support) จากภาครัฐและโรงเรียน เป็น
ปัจจัยส่งเสริมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) 
 5.2 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการ
เรียนการแบบบ้านเรียน (Home school) 
 ในส่วนนี้ จะเป็นการสรุป และอภิปรายผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี ่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้านเรียน  (Home school) จากกลุ่ม
ตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) กลุ่มตัวอย่าง
ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) และกลุ ่มตัวอย่างผู ้ส าเร็จ
การศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) โดยมุ่งเน้นทฤษฎีที่นิยมใช้ 
ได้แก่ 

1) ทฤษฎีความเป็นธรรมในนโยบายสาธารณะ 
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2) ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ (สิริวุฒิ บูรณพิร, 2540 ; จุมพล หนิมพานิช, 
2549; สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2552)   

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการ
จัดการเรียนการแบบบ้านเรียน (home school) ในด้านปัญหา อุปสรรค และความสอดคล้องของ
นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในปัจจุบันต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) และกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) ในภาพรวมมีความเห็นว่า ปัญหา อุปสรรคทางการด าเนินนโยบายเกิดจากภาครัฐ
เป็นสาเหตุหลัก อีกท้ังนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในปัจจุบันไม่สอดคล้องเกื้อหนุนต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนแบบบ้านเรียน (Home School) ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการก าหนด
และด าเนินนโยบาย มีความเห็นว่าปัญหา อุปสรรคทางการด าเนินนโยบายเกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองใน
ระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) เป็นสาเหตุหลัก และนโยบายสาธารณะด้าน
การศึกษาในปัจจุบันนั้นสอดคล้องเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบ้านเรียน (Home School) ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนภาพให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) ซึ ่งมีความเห็นว่านโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในปัจจุบันนั้น
สอดคล้องเก้ือหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) มีมุมมองที่สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีความเป็นธรรมในนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Jeremy Bentham 
(1789) ที่ยึดหลักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) กล่าวคือการกระท าที่ดีที่สุดคือการกระท าที่
ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุด ในหมู่คนจ านวนมากที่สุด หรือที่เรียกว่า  ดังนั้น นโยบายใดก็ตามที่
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความสุขแก่คนส่วนใหญ่มากท่ีสุด ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีและควรน าไปปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ก าหนดนโยบายต้องเลือกทางเลือกที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม
มากที่สุด โดยให้ความส าคัญ กับสังคมส่วนรวม มองข้ามปัจเจกบุคคลโดยไม่มีการชดเชยคนส่วนน้อย 
 ในทางตรงข้ามกันกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) และกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากนโยบาย มีความเห็นว่านโยบายสาธารณะด้าน
การศึกษาในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home 
School) และมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐสร้างความเป็นธรรมในนโยบายสาธารณะ ตามกรอบ
แนวความคิดของ John B. Rawls (1971) ซึ่งได้กล่าวว่าสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายในสังคมควรถูกแบ่งหรือ
จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่ถ้าไม่สามารถจัดสรรให้เท่าเทียมกันได้ ก็มีความจ าเป็นต้องให้ทุก
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คนได้รับประโยชน์ และความแตกต่างซึ่งสร้างความไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมนั้น ควรจะมีช่องว่างหรื อ
ความแตกต่างกันให้น้อยที่สุด เพ่ือความยุติธรรม 
 5.3 ข้อเสนอแนะ  
 ในส่วนนี้จะเป็นการจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
บ้านเรียน (Home School) ตามทฤษฎีการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
จะขอกล่าวถึงในหัวข้ออภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่อไป โดยมุ่งเน้นทฤษฎีที่นิยมใช้ ได้แก่ 

3) ทฤษฎีความเป็นธรรมในนโยบายสาธารณะ 
4) ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ (สิริวุฒิ บูรณพิร, 2540 ; จุมพล หนิมพานิช, 

2549; สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2552)  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้าน
เรียน (home school)  
  จากผลการศึกษาทั้งหมด ประกอบกับข้อมูลตามการอภิปรายผลในข้างต้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท านโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้านเรียน  (home 
school) ว่าภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแกนหลักในการก าหนดนโยบาย ควรมุ่ งสร้าง
ความเป็นธรรมในนโยบายสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล ้า และลดการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในระบบโรงเรียน และกลุ่ม
ผู้เรียนในระบบบ้านเรียน ( Home School ) ตามแนวความคิดของ Vilfredo Pareto (1935) ที่
กล่าวว่าทางเลือกที่ท าให้คนอย่างน้อยที่สุดเพียงแค่หนึ่งคนรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่ไม่ท าให้ใครรู้สึกแย่
ลงกว่าเดิม ทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่ควรเลือก รัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่รู้สึกแย่ลงกว่าเดิม
อันเนื่องมาจากทางเลือกของนโยบายหนึ่ง ๆ สามารถคัดค้านนโยบายได้ ซึ่งการคัดค้านนั้นอาจมีผลให้
ทางเลือกหรือนโยบายนั้นถูกยกเลิกไป หรือส่งผลให้ทางเลือกนั้นถูกเลือกก าหนดเป็นนโยบาย แต่ทั้งนี้
ต้องมีการชดเชยให้แก่คนที่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลเสียจากทางเลือกนั้น  กล่าวคือภาครัฐต้อสร้างการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในประเด็นนั้นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
และวางแนวทางนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้นอาจก าหนดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือ
สร้างเครือข่าย และลดช่องว่างทางการสื่อสาร ประสานงานระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) เป็นประจ าทุกป ี
  นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ภาครัฐควรจะต้องด าเนินกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนและ
ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์การตัดสินใจนั้น กล่าวคือภาครัฐต้องใช้ทฤษฎีและหลักการเข้ามา
ช่วย หากจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องใดจะต้องตัดสินใจโดยอาศัยทฤษฎีเทคนิควิธีหรือเครื่องมือ
เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จ และง่ายต่อการตัดสินใจเลือกนโยบาย
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สาธารณะอย่างเหมาะสม ดังนี้ (สิริวุฒิ บูรณพิร, 2540; จุมพล หนิมพานชิ, 2549; สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์
, 2552) 
   5.3.1.1 การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะตามทฤษฎีหลักการและ
เหตุผล (The Rational- Comprehensive Theory) 
   ทฤษฎีนี้มักถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกนโยบาย เพ่ือ
การบรรลุเป้าประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งทฤษฎีหลักการและเหตุผลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ
ดังนี้ คือ (1) ผู้ตัดสินใจต้องประสบกับปัญหาที่สามารถจ าแนกออกจากปัญหาอื่นได้ หรือสามารถ
พิจารณาเปรียบเทียบกับปัญหาอื่นได้อย่างมีเหตุมีผล (2) ผู้ตัดสินใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าประสงค์ (Goals) ค่านิยม(Values) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) ซึ่งจะท าให้การวิเคราะห์ปัญหา
มีความชัดเจน (3) การตรวจสอบทางเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน (4) การตรวจสอบผลลัพธ์
ด้านต้นทุน (Cost) ผลประโยชน์ (Benefits) รวมถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
การตัดสินใจเลือก (5) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากแต่ละทางเลือก และสุดท้ายคือ (6) 
ผู้ตัดสินใจเลือกทางเลือกและผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองเป้าประสงค์ค่านิยม 
หรือวัตถุประสงค์สูงสุด ตลอดจนสามารถผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
   5.3.1.2 การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมบางส่วน หรือ ทฤษฎีส่วนเพิ่ม (The Incremental Theory)  
   ทฤษฎีนี้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกระท าในสิ่งที่เคยท ามาในอดีต
เพียงแต่จะด าเนินการเพิ่มงบประมาณเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องคิดริเริ่มใหม่ทั้งหมด โดยจะตัดสินใจ
แบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที ่จะเปลี ่ยนแปลงแบบเบ็ดเสร็จ การตัดสินใจแบบนี้จะง่ายและ
ประหยัดเวลาไม่ต้องรวบรวมข้อมูลมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ (1) ให้ความส าคัญกับร่วมกันพิจารณาเลือกเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ มากว่า
การแยกพิจารณาแต่ละประเด็น (2) ผู้ตัดสินใจจะพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงกับ
ทางเลือกเดิม หรืออาจแตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย (3) การประเมินผลทางเลือกจะกระท าในกรณีที่
จะต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่ส าคัญของทางเลือกบางทางเลือกเท่านั้น (4) อยู่บนฐานคิดว่าไม่มีการ
ตัดสินใจอะไรดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด แต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่ท าให้ทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้       
(5) เป็นแนวทางในการปรับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากวิธีการ
เดิมบางส่วนได้แต่สาระส าคัญของนโยบายก็ยังเหมือนเดิม 
   5.3.1.3 การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะตามทฤษฎีการตัดสินใจแบบ
ผสมผสาน (Mixed Scanning)  
   โดยทฤษฎีน ี ้ เป ็นแนวทางการตัดส ินใจที ่ม ีล ักษณะประนีประนอม 
(Compromise) ระหว่างทฤษฎีหลักการและเหตุผลกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน 
ภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือก
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นโยบายที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยทั่วไปการตัดสินใจ
เลือกก าหนดนโยบายสาธารณะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ผู้ก าหนดจึงมักตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีการ
ตัดสินใจแบบผสมผสานนั่นเอง สิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายมักค านึงถึง เช่น (1) ค่านิยม (Values) ของผู้ที่
เกี ่ยวข้อง (2) ความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง (Political party affliation) (3) ผลประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้ง (4) มติมหาชน (5) ประโยชน์สาธารณะชนเป็นต้น 
  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน หรือ ทฤษฎีส่วนเพิ่ม (The Incremental Theory) นั้น
มีความเหมาะสมที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะด้านการจัดการเรียนการแบบบ้านเรยีน 
(home school) เนื่องจากการจัดการเรียนการแบบบ้านเรียน (home school) นั้นไม่ใช่เรื่องแปลก
ใหม่ และภาครัฐเองก็มี กฎหมายที่เปิดกว้าง ดังที่ปรากฏตามความใน มาตรา 12 13 และ 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
รวมถึงนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดในส่วนของการตัดสินใจเลือกนโยบาย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งว่า หากภาครัฐต้องการส่งเสริมหรือขยายการ
จัดการเรียนการแบบบ้านเรียน (Home school) ควรมุ่งเน้นก าหนดและเลือกนโยบายที่ส่งเสริมและ
เกื้อหนุนไปทิศทางเดียวกันกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียน
การสอนแบบบ้านเรียน (Home School) ที่ปรากฏในผลการศึกษา ในอีกมุมหนึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจ
สะท้อนภาพการศึกษาในระบบโรงเรียนที ่ไม่ตรงตามความต้องการของผู ้เรียน ส่งผลให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน (Home School) 
ซึ่งภาครัฐควรตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวด้วย เพราะถ้าหากเพิกเฉยอาจส่งผลให้ในอนาคตมีแนวโน้ม
ที ่พ่อแม่ ผู ้ปกครองจะตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน 
(Home School) เป็นจ านวนมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการศึกษาของภาครัฐ
ได ้
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ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 
 

ณุลักษณา  ตกต้น* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และการเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ านวน 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู ้ป ่วยนอก 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.84, S.D.=0.93) โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยจูง
ใจและปัจจัยค ้าจุน พบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.78, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะงานที่ท า อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.93, S.D.=0.93) 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.53, S.D.=0.99) ปัจจัย
ค ้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.89, S.D.=0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.18, S.D.=0.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 

คือ ด้านสถานภาพการท างานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.70, S.D.=0.90) 
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การเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร และประสบการณ์การ
ท างานของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านระดับ
การศึกษาและต าแหน่งของบุคลากรกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกองตรวจโรคผู ้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, บุคลากร, กองตรวจโรค 
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 Work Motivation Factors of Personnel at Outpatient 
Department of Phramongkutklao Hospital  

 
 

Nulaksana Tokton* 

 
Abstract 

 

 The purpose of this study Work Motivation Factors of Personnel at Outpatient 
Department of Phramongkutklao Hospital and comparison of personal status affecting 
the motivation of personnel's performance. This is Quantitative research. Which uses 
questionnaires as a tool to collect data from the sample group consisted of 136 
persons of Outpatient Department of Phramongkutklao Hospital. The statistics used in 
the data analysis were percentage, mean and Chi-square test. 

The study result was found that Work Motivation Factors of Personnel at 
Outpatient Department of Phramongkutklao Hospital Overall was at the high level 

(𝑥̅ =3.84, S.D.=0.93) when considering the Motivator Factors and Hygiene Factors found 
that Motivator Factors affect the performance of personnel at Outpatient Department 

of Phramongkutklao Hospital Overall was at the high level (𝑥̅ =3.78, S.D.=0.94) when 

considered each aspect specifically, Work Itself was at the high level (𝑥̅ =3.93, 

S.D.=0.93) and the lowest average, Responsibility was at the high level (𝑥̅ =3.53, 
S.D.=0.99) Hygiene Factors affect the performance of personnel at Outpatient 

Department of Phramongkutklao Hospital Overall was at the high level (𝑥̅ =3.89,  
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S.D.=0.93) when considered each aspect specifically, Security was at the high level 

(𝑥̅ =4.18, S.D.=0.79) and the lowest average, Working Conditions was at the high level 

(𝑥̅ =3.70, S.D.=0.90) Comparison of personal status affecting the personnel's 
performance at Outpatient Department of Phramongkutklao Hospital found that by 
Sex, Age, Type of Personnel and work experience of personnel no relationship were 
statistically significant at the 0.05 level. By Education and Position of Personnel with 
Motivation for the performance of the Outpatient Examination Division 
Phramongkutklao Hospital There was a statistically significant correlation at the 0.05 
level.  
 
Keywords: Motivation, Personnel, Disease Examination Division 
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1. บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบันมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ในลักษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจ ากัด ที่มี
ฐานของความรู้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร
ของภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศได้ภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ความก้าวหน้าอย่าง
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการรับมือกับความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (The New 
Normal) ซึ่งบริบทดังกล่าว ท าให้องค์การต้องมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนา
บุคลากร ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองการ
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม และท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม การที่จะ
บริหารจัดการให้มนุษย์ท างานได้ส าเร็จเกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายขององค์การ ตลอดจนสามารถ
แข่งขันและท าให้องค์การอยู่รอดได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องท าการศึกษาพฤติกรรมภายในองค์การ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรมในองค์การได้  ตลอดจนสามารถควบคุมปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ซึ่งวิธีการที่ผู้บริหารจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานที่ดีที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ร่วมงาน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2564: 11) 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัจจัยที ่ส  าคัญที ่มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปรารถนาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน การสร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในยุคที่มีการแข่งขัน การที่บุคลากรภายในหน่วยงานมีแรงจูงใจ ใน
การปฏิบัติงานที่สูง โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวของบุคลากร ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ท า
ให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ ้นตามไปด้วย ตรงกันข้ามหากบุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานก็จะท าให้ผลการปฏิบัติงานต ่าต ่า คุณภาพงานที่ได้ลดลง ดังนั้นแรงจู งใจมีความส าคัญใน
การสร้างให้เกิดความพึงพอใจ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันจึงมีการให้ความส าคัญ
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น การให้ความสนใจและสร้างเจตคติส่วนบุคคลที่ดีต่อการท า งาน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
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มีความกระตือรือร้น และมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งหากได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม 
ย่อมสร้างความพึงพอใจ และมีขวัญก าลังใจที่ดี การที่บุคคลในองค์การมีขวัญก าลังใจดีในการท างาน 
จะท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ รู้สึกว่าตนและองค์การ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรู้สึกมีความภาคภูมิใจในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในองค์การ ซึ่งส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บังคับบัญชา  หรือ
ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เพราะการเสริมสร้างแรงจูงใจจะเป็นการช่วยรักษา
เสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน
ที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยในการปฏิบัติงานนั้นผู้ที่มีขวัญและก าลังใจดีมักจะเป็นผู้ที่
มีความสามารถในการท างานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายขององค์การ และจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
ให้กับองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วิลาวรรณ รพี
พิศาล, 2554: 3) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งจะท าให้งานที่ได้รับมอบบรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ผลดีต่อภาพรวมของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อันจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีภักดีต่อ
องค์การ อุทิศสติปัญญาความสามารถให้แก่องค์การในยามที่ประสบภาวะคับขัน เข้าใจวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์การ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ และก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า น าไปเป็นข้อมูลในการวางแนวทางการพัฒนาจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาที่กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาตาม   
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งของบุคลากร ประเภทของบุคลากร และประสบการณ์การท างาน  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีสองปัจจัย ( two factor theory) ของ 
Herzberg (อ้างถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2554: 207-208) ได้แก่  

  2.2.1 ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงานที่ท า และด้านความรับผิดชอบ 

   2.2.2 ปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ด้าน
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
 สวัสดิการ ด้านสถานภาพการท างาน และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีจ านวนทั้งหมด 204 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 136 
คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์การจะมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การรวมทั้งความสุขของผู ้ท างานด้วย 
นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจในการท างานเป็นวิธีการของการให้ค่าตอบแทนที่ให้รางวัลแก่ผลงานที่ได้มาเป็นการ

เฉพาะ ระบบแรงจูงใจจะเชื่อมการให้ค่าตอบแทนกับการปฏิบัติงานโดยการให้รางวัลแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ใช่เป็นเพราะพนักงานอาวุโสหรือจ านวนชั่วโมงการท างานมาก สิ่งจูงใจที่มักจะ
ให้กับบุคคลโดยอาจจะให้เป็นกลุ่มก็ได้ การจูงใจจึงเป็นการให้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง ซึ่ง
มักจะพิจารณาว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติประจ าตามปกติที่
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พนักงานได้รับในรูปแบบของเงินเดือนและค่าจ้าง การจูงใจพนักงานนั้นจะก่อให้เกิดความท้าทายและ
การแข่งขันเพิ่มมากขึ ้น องค์การจ านวนมากที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ จึงพยายาม
ปรับปรุงและพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 แรงจูงใจจึงหมายถึง พฤติกรรมที ่สะท้อนถึงความต้องการจากภายในของส่วนบุคคล 
(Intrinsic) ที่แสดงออกมาสู่ภายนอก (Extrinsic) เมื่อได้รับแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกัน และแรงจูงใจยังส่งผลไปถึงคุณภาพของ
ผลงานและประสิทธิภาพของการท างานด้วย  
  นอกจากนี้ความส าคัญของแรงจูงใจ คือ องค์การใดมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีแรงจูงใจในการ
ท างานสูง ย่อมส่งผลให้องค์การนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่ง
เชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นท างานให้เจริญก้าวหน้า ยังช่วยเสริมสร้างคนให้ดีได้ เพราะ
การท างานเป็นหัวใจหลักส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ท าให้ชีวิตมีคุณค่า และจากความหมายของ
แรงจูงใจ สามารถกล่าวได้ว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการของมนุษย์ ความต้องการ
จะน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจหรือตอบสนองความต้องการ 

4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า

จะมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า โดยก าหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กอง

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ปัจจัยจูงใจ 

 1.ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 3.ด้านความก้าวหน้า 

 4.ด้านลักษณะงานที่ท า 

 5.ดา้นความรับผิดชอบ 

  

 

ปัจจัยค ้าจุน 

 1.ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน  

  2.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน 

  3.ด้านความมั่นคงในการท างาน  

  4.ด้านค่าตอบแทน  

  5.ด้านสวัสดิการ  

  6.ด้านสถานภาพการท างาน  

  7.ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

 1.เพศ 

 2.อายุ 

 3.ระดับการศึกษา  

 4.ต าแหน่งของบุคลากร 

 5.ประเภทของบุคลากร 

 6.ประสบการณ์การท างาน 
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5. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การศึกษาเร ื ่องปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู ้ป ่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้มาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง โดยการใช้
แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ซึ ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-Ended Questions) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพประชากร ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งของบุคลากร ประเภทของบุคลากร และประสบการณ์การท างาน  
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีลักษณะเป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (coefficient) เท่ากับ 0.892 จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แค่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตินอนพารามิเตอร์ ได้แก่ วิธีการทดสอบไคสแควร์ 
(Chi-Square Test) 
 
 6. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 6.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30             
อายุ 41 – 50 ปี  จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.30 ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล/ นายสิบพยาบาล  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.10 ประเภทการบรรจุข้าราชการทหาร จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 ประสบการณ์การ
ท างาน 6 -10 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 6.2 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล                 
พระมงกุฎเกล้า  

 ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.78, S.D.=0.94) เพราะว่า บุคลากรให้ความส าคัญ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ท า โดยมีปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมาย มี
ความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และด้านความก้าวหน้า มีการเลื ่อนต าแหน่งงานของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ เตี้ยค า (2563: 52) 
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ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีมากที่สุด รองลงมาตามล าดับ คือ ด้าน
ความส าเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดาทิพย์ ชื่นตา (2562: 60) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการท างาน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา 
พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยแบ่งแรงจูงใจเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนและมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยจูงใจที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล                 
พระมงกุฎเกล้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  6.2.1 ด้านความส าเร็จในการท างาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.82,S.D.= 
0.95) เพราะว่า บุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถท าส าเร็จตามเป้าหมาย ของหน่วยงานก าหนดไว้และทันตามก าหนดเวลา  และการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของท่าน เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาให้งานประสบผลส าเร็จได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน สุขเจริญ (2558: 15) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ความภูมิใจใน
วิชาชีพความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความต้องการความส าเร็จในงานอยู่ในระดับมาก 

  6.2.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.75, 
S.D.=0.90) เพราะว่า บุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรต้องการ
จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว และ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิ
จักขณา ไชยปาละ (2561: 46)ได้ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ตรัง ผลการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 56.20  พบว่า  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 11.42 อยู่ในระดับมาก 

  6.2.3 ด้านความก้าวหน้า ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก (𝑥̅ =3.90, S.D.=0.91) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการเลื่อนต าแหน่งงาน ของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมและเหมาะสม และหน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
แก่ข้าราชการอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ เตี้ยค า (2563: 52) ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น                     
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ผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจโดยพบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า 
อยู่ในระดับมาก 

  6.2.4 ด้านลักษณะงานที่ท า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.93, S.D.= 0.93) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีปริมาณงานที่ท่านได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และงานของหน่วยงานมีการก าหนด
รายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ เตี้ยค า (2563: 52) 
ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยพบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีมากท่ีสุด 

  6.2.5 ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.53, S.D.= 0.99) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน คือการได้รับมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการท างานเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และได้รับความไว้วางใจในการท างานจาก
ทีมงานและผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ เตี้ยค า (2563: 52) ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ โดยพบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก 
 6.3 ปัจจัยค ้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล                 
พระมงกุฎเกล้า  

 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.89, S.D.= 0.93) เพราะว่า บุคลากรให้ความส าคัญ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยมีอ านาจการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน และด้านนโยบาย
และการบริหารของหน่วยงาน มีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกันยา เพ็งผลา (2555: 45) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม ผล
การศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
สถานภาพของวิชาชีพ และค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านสภาพการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธิดาทิพย์ ชื่นตา (2562: 60) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรโรงพยาบาล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งแรงจูงใจเป็น        
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน และมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยค ้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



ณุลักษณา  ตกต้น 
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  6.3.1 ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
3.94, S.D.=0.96) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีโอกาสได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นและการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายในการบริหารงานของหน่วยงานมีความชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา สุวรรณรอด (2552: 60) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
นโยบายและการบริหารงานด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

  6.3.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.88, 
S.D.=0.97) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเพ่ือนร่วมงานรับ
ฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเป็นอย่างดี สามารถติดต่อประสานงานกับ
ข้าราชการและบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อนร่วมงาน
หรือบุคคลอื่นที่อยู่ต่างหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพ่ือความส าเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา สุวรรณรอด (2552: 60) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
หนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าและด้านมนุษย
สัมพันธ์ในงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิจักขณา ไชยปาละ (2561: 46) ได้
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในกาปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรง
พยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยค ้าจุน  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล 11.16 อยู่
ในระดับมาก   

  6.3.3 ด้านความมั ่นคงในการท างาน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.18, 
S.D.=0.79) เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแ  รงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโดยมีอ านาจการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน และ
หน่วยงานของท่านเป็นองค์กรที ่ม ีความมั ่นคงในการท างาน ทั ้งด ้านรายได้ สว ัสดิการและ
ความก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิจักขณา ไชยปาละ (2561: 46) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและประสิทธิผลในกาปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยค ้าจุน ด้านความมั่นคงในงาน 10.78 อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัตราพร ชนะการณ์ (2561: 46) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก เมื่อ



ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

488 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง อยู่ในระดับมาก 

    6.3.4 ด้านค่าตอบแทน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.89, S.D.=0.94) เพราะว่า
บุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่ทา่น
ได้รับจากองค์กร เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย และเงินเดือนที่ท่าน
ได้รับเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิจักขณา ไชย
ปาละ (2561: 46) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในกาปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยค ้าจุนด้านเงินเดือนและ
ผลตอบแทนได้ค่าเฉลี่ย คือ 10.64 อยู่ในระดับมาก   

    6.3.5 ด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.82, S.D.=0.98) เพราะว่าบุคลากร
ให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการท างาน
ล่วงเวลา และหน่วยงานได้ให้สวัสดิการและผลประโยชน์ เช่น ค่าที่พักอาศัยค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตรตามสิทธิที่พึงได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัตราพร ชนะการณ์ (2561: 46)ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า 
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล ่า 
อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรโรงพยาบาล
บางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่
ในระดับมาก 

 6.3.6 ด้านสถานภาพการท างาน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.70, S.D.=0.90) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโดยหน่วยงาน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
ทันสมัยเอื้ออ านวยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวดเร็วและเพียงพอต่อการใช้งานและพื้นที่
ปฏิบัติงานของท่าน มีการจัดการที่เหมาะสม สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรกันยา เพ็งผลา (2555: 45) ได้ศึกษาเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
แรงจูงใจด้านปัจจัยค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ เตี ้ยค า (2563: 52) ได้ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่นผลการศึกษา พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค ้าจุน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

    6.3.7 ด้านความเป็นอยู ่ส่วนตัว ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.86, S.D.=0.96) 
เพราะว่าบุคลากรให้ความส าคัญแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มี



ณุลักษณา  ตกต้น 
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ผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวไม่ท าให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอนไม่หลับ 
ป่วยง่ายการก าหนดช่วงเวลา และระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อการ
พักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมที่ต้องการ และภาระงานที่รับผิดชอบท าให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของ ตนเองและครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ
ลักขณา สุวรรณรอด (2552: 60) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

6.4 การทดสอบสมมุติฐานแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจโรค               
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกอง
ตรวจโรคผู ้ป ่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า เพศ อายุ ประเภทการบรรจุ และ
ประสบการณ์การท างานของบุคลากรกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องล าดับขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและการรักษาวินัย กับบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่สังกัดอย่างเหมาะสมจึงท าให้เพศ และอายุของบุคลากรกองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไม่มีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญา เลิกนอก 
(2559: 51) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทยีบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบว่า เพศ อายุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ระดับการศึกษาของบุคลากรกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ระดับการศึกษาของบุคลากรกับปัจจัยค ้าจุนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่ระดับ 0.05 เพราะว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรท าให้บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการท างานสูงกว่า 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ความต้องการที่จะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจส าหรับผู้บังคับบัญชาและผู้
มารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภรณ์ แสงแก้ว (2559: 45) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ก ับการท างานของเจ้าหน้าที ่พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ ่ง ในจังหวัด



ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ต าแหน่งของบุคลากรกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ต าแหน่งของบุคลากรกบัปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า 
บุคลากรที่มีต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลให้ความส าคัญกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสูง
กว่า บุคลากรที่มีต าแหน่ง แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านทันตแพทย์พยาบาล และพนักงานประเภทอื่น ๆ 
เนื่องจากพนักงานช่วยการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีรายได้น้อย และคุณวุฒิที่จบการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี จึงมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ในขณะที่บุคลากรที่มีต าแหน่ง แพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้าน ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นบุคลากรที่มีการก าหนดแนวทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพเป็นการเฉพาะอยู่แล้วจึงท าให้บุคลากรดังกล่าวให้ความสนใจในความก้าวหน้าและด้านลักษณะ
งานที่ท า น้อยกว่าพนักงานช่วยการพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดาทิพย์ ชื่นตา (2562: 60) 
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
ในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6.5 ข้อเสนอแนะ 
       6.5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  
  1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในแต่ละส่วนงานพบปะพูดคุยกับผู้บริหารเดือนละ
ครั้ง เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานของแต่ละส่วนงานของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รวมทั้งหากผู้บริหารมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ ก็จะท าให้ส่วนงานของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก มีขวัญ
และกาลังใจในการท างาน 
  2. ผู ้บริหารมีการส่งเสริมในเรื ่องของโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เช่น มีการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ สร้าง
เสริมประสบการณ์เพื่อให้บุคลากรสามารถนาไปใช้ได้จริง การพิจารณาบุคลากรตามความสามารถ
และผลงานเพื่อประกอบในการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  
  3. ผู ้บริหารมีการประเมินความสามารถของพนักงานเป็นกลุ ่มย่อย หรือเป็น
รายบุคคล เพ่ือที่จะได้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
  4. ผู้บริหารมีการเพิ่มแรงจูงใจโดยการใช้เงินมาเป็นรางวัลรวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น เพิ่มวันหยุดหรือวันพักร้อนให้บุคลากรมากกว่าเดิม รางวัลส าหรับ
บุคลากรที่ท างานดีในทุก ๆ เดือน รวมทั้งเมื่อถึงโอกาสพิเศษ  
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  5. ผู้บริหารมีการจัดท าการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร หรือการ
เสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เสนอแนะความคิดเห็นที ่เป็น
ประโยชน์และเพื่อองค์การจะได้รับทราบปัญหา และความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อจะได้น าข้อมูลที่
ได้มาเป็นประโยชน์ในการนามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ ซึ่ง
จะน าไปสู ่การมีทัศนคติที ่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้องค์การสามารถน าข้อมูลที่ท าการส ารวจมา
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการท างานต่าง ๆ ระบบงานต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื ่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์ให้แก่
พนักงานต่อไป 
    6.5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในเชิงคุณภาพ และน ามา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือให้ทราบข้อมูลทางพฤติกรรมที่มากข้ึน 
  2. ท าการศึกษาผลของการเปร ียบเท ียบระหว ่างกองตรวจโรคผู ้ป ่วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กับกองหรือในหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพ่ือท า
การเปรียบเทียบหาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหาข้อดีหรือข้อปรับปรุงในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. ควรศึกษาตัวแปรอื ่นที ่อาจส่งผลต่อแรงจูงใจที ่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
คุณภาพชีวิตการท างานการรับรู้ในความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
คุณลักษณะงาน และความตั้งใจที่จะลาออก เป็นต้น 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากประชาชนที่เคยใช้บริการหรือมีความ
ต้องการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, correlation 
analysis และ Multiple regression analysis โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิต ิที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50 ,000 บาทมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้
บริการหรือมีความตั้งใจจะใช้บริการประเภทภาพถ่ายงานแต่งงาน รองลงมาคือ ภาพถ่ายกิจกรรม
ครอบครัว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.63, 4.55, 4.38, 4.49, 4.84, 4.73 และ 4.61)  และ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Tatsaneebootchaingam@gmail.com 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้ประมาณร้อยละ 55.9 (R2 = 0.559) โดยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุด (β= 

0.343, Sig.= 0.000) รองลงมาคือ ด้านราคา (β= 0.162, Sig.= 0.000) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(β= 0.152 , Sig.= 0.001) ด ้านผลิตภ ัณฑ์และบร ิการ (β= 0.128 , Sig.= 0.001) และด ้าน

กระบวนการให้บริการ (β= 0.115, Sig.= 0.020) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การเลือกใช้บริการ, สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน 
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The Influence of Marketing Mix Elements on the Choice of                                                
Wedding Photography Studios Among Consumers in Bangkok 

 
 

Tatsanee  Bootchaingam* 
 

Abstract 

This research was aimed at examining the influence of demographic factors on 
the choice of wedding photography studios among consumers in Bangkok and 
investigating which marketing mix elements affected the selection of wedding 
photography studios among consumers in Bangkok. It adopted quantitative method 
research. Questionnaire served as a research instrument for online data collection from 
400 respondents who had experienced or needed the services of wedding 
photography studios in Bangkok. Descriptive statistics along with t-test, F-test, 
correlation analysis, and multiple regression analysis were used to analyze the 
collected data. Also, statistical significance was defined at the level of 0.05. The results 
showed that most of the respondents in this research were female aged between           
31 – 40 years. Their educational level was bachelor’s degree. Most of them were 
employed by private companies. In addition, most of the respondents had an average 
monthly income of over 50,000 baht. The main reason for the need or having an 
intention to use wedding photography studios was wedding photography, followed by 
family activity photography. In terms of marketing mix, it was found that the mean 
scores of products and service, price, place, promotion, people, process, and physical 
evidence were 4.63, 4.55, 4.38, 4.49, 4.84, 4.73, and 4.61, respectively.  
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
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Moreover, the results revealed that products and services, price, place, 
promotion, people, process, and physical evidence were positively associated with the 
choice of wedding photography studios among consumers in Bangkok at the statistical 
significance of the 0.01 level. In this regard, the predictors of marketing mix could 
explain the variance of the choice of wedding photography studios among consumers 
in Bangkok by 55.9 percent (R2 =  0 .559 ) . Physical evidence was the most influential 
predictive variable that exerted its influence on the choice of wedding photography 

studios among consumers in Bangkok (β= 0.343 , Sig.= 0.000) , followed by price (β= 

0.162, Sig.= 0.000), promotion (β= 0.152, Sig.= 0.001), product and service (β= 0.128, 

Sig.= 0.001), and process (β= 0.115, Sig.= 0.020), respectively.           
 

Keywords: Marketing Mix, Choice, Wedding Photography Studios  
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1. บทน า 

การแต่งงานคือการตกลงกันของคนสองคนในการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันแบบชีวิตครอบครัว
ของมนุษย์ในแต่ละสังคม อันเป็นการประกาศให้คนในสังคมของทั้งสองรับรู้ว่าสองคนนี้เป็นสามีภริยา
กันอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละสังคม เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทายาทอย่างถูกต้อง และ
เป็นการสร้างความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายต่อครอบครัวทั้งสอง และเด็กที่จะเกิดมาเป็นผู้สืบสันดาน
ทั้งนี้ตามธรรมชาติของเพศซึ่งเป็นความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมผู้ที่จะมีชีวิตเป็นครอบครัวได้ คือหญิงชายที่
เป็นสามีภริยากันอันได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นปกติตามจารีตประเพณีที่มีอยู่ในสังคมนั้น พิธีแต่งงานไม่ว่า
จะหมู่ชนชาวไหน มักเชิญญาติมิตรมาร่วมงานร่วมพิธี และมีการเลี้ยงดูกันอย่างเอิกเกริก (เสฐียร 
โกเศศ, 2553) ดังนั้นการจัดพิธีแต่งงานนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเริ่มต้นชีวิตของคู่บ่าวสาว แต่ใน
ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมีความเป็นอยู่ที่เร่งรีบมากขึ้นส่งผลให้คู่บ่าวสาวไม่มี
เวลาในการเตรียมตัวทั้งเรื่องการจัดหาสถานที่จัดงาน การแจกการ์ด การจัดหาของช าร่วย การจัดหา
ชุดแต่งงาน การถ่ายภาพงานพิธี และการจัดงานฉลองมงคลสมรส  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
และความยุ่งยากไม่น้อย  ท าให้เกิดธุรกิจรับจัดงานแต่งงานขึ้นในสังคมไทย ซึ่งธุรกิจนี้จะรับด าเนินการ
ให้ทั้งหมดนับตั้งแต่เครื่องแต่งกาย ของใช้ที่จ าเป็นในพิธีกรรม รวมทั้งการเลี้ยงฉลอง เป็นการช่วยลด
ความวิตกกังวลให้แก่เจ้าภาพและคู่สมรสเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ธุรกิจรับจัดงานแต่งงานนี้ ยัง ช่วย
วางแผน ออกแบบก าหนดรูปแบบของงานแต่งงานตามที่เจ้าภาพหรือคู่สมรสต้องการ ท าให้พิธี
แต่งงานในสังคมปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น กระแสความนิยมในการใช้บริการจากผู้
ประกอบทางธุรกิจแต่งงานได้แพร่หลายในสังคมไทยเป็นอย่างมากจนส่งผลให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว รูปแบบที ่จ ัดก็น ิยมจัดแบบผสมผสานมากขึ ้นระหว่างประเพณีไทยกับประเพณีของ
ชาวต่างชาติ (ขนิษฐา จิตชินะกุล และจุฬาวดี พูลเจริญ, 2561) 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแต่งงานธุรกิจแรกคือ wedding studio ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพให้แก่คู่บ่าวสาว นับเป็นธุรกิจใหม่เมื่อต้นปี 2537 ที่เฟ่ืองฟูและได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก โดย wedding studio แห่งแรกของไทยคือ ต้นรักสตูดิโอ เดิมทีต้นรักสตูดิโอเปิดบริการถ่ายภาพ 
จากนั้นได้ขยายธุรกิจท ากรอบรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ ฮ่องกง  ไต้หวัน 
เป็นต้น และเมื่อพบว่าการถ่ายภาพ wedding ที่ไต้หวันก าลังได้รับความนิยมจากเป็นอย่างมากจึงมา
ด าเนินธุรกิจในเมืองไทย หลังจากนั้นธุรกิจร้านสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน
กว่าในอดีตและมีการเปิดกันเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ในปัจจุบันธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานมีการ
แข่งขันกันในตลาดสูงมาก โดยแต่ละร้านสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานมีการน าจุดเด่นของตนมาโฆษณา 
รวมทั้งกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาใช้บริการ ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการ
เลือกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีการแข่งขันจากช่างภาพอิสระอีกด้วย ทางร้านสตูดิโอถ่ายภ าพ
แต่งงานต้องมีการปรับกลยุทธ์การบริหารงาน โดยมุ่งความสนใจไปที่ผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อหา
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วิธีและแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพและครองส่วนแบ่ง
การตลาดให้มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและน ามาวางแผนการตลาด รวมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการของธุรกิจให้มีความพร้อมครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 

2. วัตถปุระสงค์การศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ

แต่งงาน 
ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix)  เป็นตัวแปรส าคัญในทางการตลาด หรือกล่าว

ได้ว ่าเป็นแนวคิดทางการตลาดเป็นพื ้นฐานที ่จะต้องเรียนรู ้เพื ่อน าไปใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ประกอบการด าเนินธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการซื้อสินค้าซึ่งมักจะ
ประกอบไปด้วย 4 ประการที่คิดค้นโดย  E. Jerome McCarthy (1960) อ้างถึงใน Kotler (2012) ซ่ึง
ประกอบไปด้วย สินค้า/บริการ (Product)  ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หรือที่นิยมเรียกว่า 4Ps  ส่วนประสมทางการตลาด คือ การที่
ธุรกิจมีสินค้าเอาไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ ราคาของสินค้าอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมที่จะจ่าย (Willing to 
pay) มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกท้ังมีความ
พยายามจูงใจเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา , 2554)  
โดย Kotler (2002) ได้กล่าวว ่า ส ่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ธุรกิจจึงมักจะน ามาใช้ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ และเมื่อบริบทโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องต่อมาในปีค.ศ. 1981  Booms และ Bitner 
ได้มีการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น มีตัวแปรที่เพิ่มขึ้น
ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)  เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที ่ส  าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการที่เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งได้เสนอให้แก่อีกฝ่าย การ
บริการเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ก่อให้เกิดการเป็นเจ้าของขึ้นเหมือนกับ
สินค้า  ดังนั ้นจึงเรียกได้ว ่าเป็น “ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps”  ซึ ่งจะถูกน ามาใช้ใน
แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการให้บริการเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 
(Buying Decision Process) อย่างเป็นล าดับขั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี
รัตน์, 2552) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภค 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) การตัดสินใจเป็นการ
พิจารณาเลือกทางเลือกต่างๆ ของบุคคลที่ต้องปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างกัน (Goldstein, 2008) 
เป็นเรื่องกระบวนการที่บุคคลให้น ้าหนักเชิงบวกและเชิงลบแก่ทางเลือกต่างๆ เพื่อเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง (Kowalski and Westen, 2009 : 238) การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการมากที่สุด ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าการตัดสินใจเป็นผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือกแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรและบุคคลสามารถน าไปปฏิบัติและท าให้
งานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการการตัดสินใจ (ลฎาภา พูลเกษม, 2550) โดยธงชัย 
สันติวงษ์ (2538) อ้างถึงใน  ชนินทร์  แสงดี และ บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ (2561) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่
ใช้ในการตัดสินใจว่าเป็นทฤษฎีที่มุ่งอธิบายและเสนอกระบวนการตัดสินใจที่มนุษย์ควรยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ดังนี้  1) ทฤษฎีการตัดสินใจเพ่ือ
ความคาดหวังสูงสุด 2) ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด 3) ทฤษฎีการตัดสินใจเพ่ือ
อรรถประโยชน์ที่คาดหวัง  โดยทฤษฎีส าคัญของการตัดสินใจสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท 
(ปิยะนุช เหลืองาม, 2552) คือ 1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตัดสินใจ
ที่มุ่งเน้นแนวทางการตัดสินใจว่าควรจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการตัดสินใจ
ได้ การพิจารณาแนวทางนั้นจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณอาจจะเหมือนหรือต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบคุคล  
ตามทฤษฎีนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เป็นเครื่องก าหนดว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรจึงจะดี
ที่สุดถูกต้องเหมาะสมที่สุด อาจกล่าวได้ว่าเป็นการตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีพรรณนาแบบอุดมทัศน์ (Idea 
Type) และ 2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นว่าการตัดสินใจจะต้อง
กระท าอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผลโดยไม่ค านึงว่าการตัดสินใจเช่นนั้นจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ตัดสินใจ
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หรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีนี้เป็นการตัดสินใจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกนึกคิด หรือ
ค่านิยมส่วนตัวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ มุ่งให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผลมีความถูกต้อง 
และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอนตลอดจนมี
การน าเอาเทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วยเพื่อที่จะให้การตัดสินใจนั้นมีความ
ถูกต้องเหมาะสมที่สุด     

การตัดสินใจนั้นเป็นระยะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างแท้จริงในการประเมินการ
ตัดสินใจซื้อจากทางเลือกที่หลากหลายทาง  กระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) 
นั้นเป็นการก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั ้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้หลัก
เหตุผล และมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีที่สามารถวัดประเมินได้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ สุรคุณ คณุสัตยานนท (2556) ได้อธิบายทฤษฎีการตัดสินใจในการ
ใช้บริการว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้บริการนั้นขึ้นอยู่กับ 6 องค์ประกอบซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  องค์ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หร ือบร ิการ  เป ็นข้อมูลข ่าวสารที ่ผ ู ้บร ิโภคร ับร ู ้ เก ี ่ยวกับส ินค้าหร ือบร ิการ ได ้ 2 ว ิธ ี  คือ                       
(1) ประสบการณ์ทางตรง ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของตนกับสินค้าหรือบริการนั้น
โดยตรง อาทิ ได้เห็น ได้ยิน ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผัส แล้วพบว่าตรงกับความต้องการของตนหรือไม่  
พอใจกับการบริการนั้นมากน้อยเพียงใด เป็นต้น (2) ประสบการณ์ทางอ้อม ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากค าบอกเล่าของผู้อื่น อาทิ สื่อสารมวลชน สิ่งพิมพ์ โฆษณาแล้วเกิดการรับรู้ว่าสิ่งนั้นตรงกับ
ความต้องการของตนเองหรือไม่ พอใจกับการบริการนั้นมากน้อยเพียงใด ข้อมูลข่าวสารจะท าหน้าที่
เป็นสิ่งกระตุ้นหรือเป็นแหล่งข้อมูลแรกที่ท าให้ผู้บริโภคนึกถึง เกิดเจตคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบ  และเกิดความเชื่อมั่นตามมา องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้าท าให้ผู้บริโภคนึกถึงลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการในด้านต่างๆ อาทิ รสชาติ รูปร่าง สี กลิ่น ขนาด การออกแบบ และคุณภาพของ
บริการ องค์ประกอบที่ 3 เจตคติที่มีต่อเครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ทั้ง
ความรู้สึกทางบวกและทางลบต่อสินค้าหรือบริการ ที่เกิดจากการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ หากผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกก็จะมีความรู้สึกในทางบวกเกิดขึ้น แต่
หากได้รับข้อมูลข่าวสารมาในทางลบก็จะมีความรู้สึกในทางลบ องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นใน
สินค้าบริการ เป็นการประเมินการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าสินค้าบริการตรงต่อความต้องการหรือไม่ 
ความเชื่อมั่นเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารและความศรัทธาเกี่ยวกับสินค้าบริการร่วมกัน  และมี
อิทธิพลการจะใช้หรือไม่ใช้สินค้าและบริการ  องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้บริการ เป็นการ
ตัดสินใจใช้ด้วยการวางแผนการใช้อาทิ จะใช้รุ่นไหน ใช้เมื่อไร จะติดต่อการซื้อกับใคร ใช้บริการแพจ
เกจใด เป็นต้น องค์ประกอบที่ 6 การซื้อสินค้าและบริการ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยการแสดงเป็น
พฤติกรรมด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น  การตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความ
ต้องการเบื ้องต้น (Introduction Needs) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมิน
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ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ (Behavior After Purchase)  (เสรี  วงษ์มณฑา, 2554: 182-184)   
 

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. ระเบียบวิธีวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ  ประชาชนที่เคยใช้บริการหรือมีความต้องการใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานในกรุงเทพมหานคร   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่เคยใช้บริการหรือมีความต้องการใช้

บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นจึง
ค านวณโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549: 74)  ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง 
แต่ผู ้วิจัยได้ส ารองความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามอีก 15 ตัวอย่าง  ดังนั้นรวมขนาดของกลุ่ม

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

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ 

2. ราคา   
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด   
5. พนักงานผู้ให้บริการ   
6. กระบวนการให้บริการ  
7. ลักษณะทางกายภาพ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง และเพื่อความสะดวกในการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท าการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาเรื ่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ฉบับ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่เคยใช้บริการหรือมีความต้องการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานใน
กรุงเทพมหานคร   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภทได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา  และสถิติเชิง

อนุมาน 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไป

ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ    
t-test และ F-test เพื่อทดสอบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ และการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation analysis) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis, MRA) เพื่อทดสอบการมีความสัมพันธ์
หรือความมีอิทธิพลของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ที่มีต่อตัวแปรตามได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ในกรุงเทพมหานคร   

 

5. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษามีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

   สมมติฐานที่ 2.2  ราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.4 การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานผู้ให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.6 กระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.7 ลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

6. ผลการศึกษา 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 50,000 บาทมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้บริการหรือมีความตั้งใจจะใช้บริการประเภท
ภาพถ่ายงานแต่งงาน รองลงมาคือ ภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสวยงามของภาพถ่าย เช่น ความคมชัด โทนสีของภาพ และ
อารมณ์ของภาพ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.86) รองลงมาคือ แนวการ
ถ่ายรูปภาพแฟชั่น มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) และคุณภาพของ



ทัศนีย์ บุตรชัยงาม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

505 

สินค้า เช่น รูปกันน ้า กรอบรูปมีคุณภาพ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
ตามล าดับ 

ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มี
การค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.83) รองลงมาคือ ราคาที่เหมาะสมของสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.69) สินค้ามีหลายระดับราคาให้เลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) และสามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) รองลงมาคือ ร้านตั้งอยู่ในท าเลที่เข้าถึงง่าย มีที่จอดรถสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.48) มีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแนะน าสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.47) เวลาที่เปิดให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และมีการเสนอขายตามงานต่าง ๆ เช่น Wedding Fair เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น มีของสมมนาคุณ หรือมี
การลดราคา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) รองลงมาคือ มีการโฆษณาที่
ดึงดูดใจและน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง 
ๆ เช่น  เว็บไซต์, Facebook, IG  โปสเตอร์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ตามล าดับ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญสูงสุดคือ พนักงานมีการเอาใจใส่ต่อความต้องการและปัญหาของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.86) รองลงมาคือ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.85) พนักงานมีความรู้และสามารถให้ค าแนะน า
ได้อย่างละเอียดชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.84) และพนักงานมีความสุภาพ
อ่อนน้อมและบุคลิกภาพดี และพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.83) เท่ากัน ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.77) รองลงมาคือ ความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69) ตามล าดับ 



ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแตง่งานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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X

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสะอาดและเป็นระเบียบของร้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72) รองลงมาคือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยครบวงจร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) ที่จอดรถสะดวกและพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.65) และบรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสาเหตุที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
n 

 

S.D. 
 ระดับ 

การตัดสินใจ  

1. การให้บริการครบวงจรทุกด้าน 400 4.55 0.713 มากที่สุด 

2. เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีต้นทุนใน
การด าเนินงานต ่ากว่าจัดท าเอง 

400 4.53 0.761 มากที่สุด 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ และความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการ 

400 4.74 0.490 มากที่สุด 

4. เป็นที่ระลึกในวันพิเศษ 400 4.38 0.827 มากที่สุด 

5. ความสะดวกสบาย 400 4.61 0.642 มากที่สุด 

6. การให้บริการมีความ
หลากหลาย 

400 4.56 0.664 มากที่สุด 

รวม 400 4.56 0.494 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญใน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75) รองลงมาคือ ความสะดวกสบาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61) การให้บริการมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56) การให้บริการครบวงจรทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.55) เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีต้นทุนในการด าเนินงานต ่ากว่าจัดท าเอง มีค่ าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) และเป็นที่ระลึกในวันพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
= 4.38) ตามล าดับ 
  



ทัศนีย์ บุตรชัยงาม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

507 

ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การทดสอบสถิติคือ t-test และ F-test และการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.10 – 4.16 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 1.1  เพศมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

จ านวน Mean S.D. T Sig. 

1. ชาย 101 4.54 0.481 -0.470 0.620 
2. หญิง 299 4.57 0.499   

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 1.2  อายุมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

จ านวน Mean S.D. F Sig. 

1. ต ่ากว่า 20 ปี   2 4.33 0.000 3.372* 0.010 
2. 20 – 30 ปี 103 4.44 0.552   
3. 31 – 40 ปี  165 4.59 0.491   
4. 41 – 50 ปี 109 4.66 0.352   



ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแตง่งานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

จ านวน Mean S.D. F Sig. 

5. 51 ปีขึ้นไป 21 4.45 0.717   
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3  ระดับการศึกษามีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จ านวน Mean S.D. F Sig. 

1. ต ่ากว่าปริญญาตรี 16 4.72 0.297 1.200 0.302 
2. ปริญญาตรี 259 4.57 0.492   
3. สูงกว่าปริญญาตรี 125 4.53 0.516   

จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 1.4  อาชีพมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
จ านวน Mean S.D. F Sig. 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 90 4.49 0.526 3.408* 0.005 



ทัศนีย์ บุตรชัยงาม 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
จ านวน Mean S.D. F Sig. 

2. พนักงานบริษัทเอกชน 160 4.61 0.467   
3. เจ้าของธุรกิจ 63 4.53 0.533   
4. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 12 4.86 0.254   
5. อาชีพอิสระ 61 4.58 0.475   
6. อ่ืน ๆ  14 4.19 0.417   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
อาชีพที ่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู ้บร ิโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จ านวน Mean S.D. F Sig. 

1. น้อยกว่า 10,0000 บาท   18 4.32 0.483 1.716 0.130 
2. 10,001 – 20,000 บาท 45 4.60 0.439   
3. 20,001 – 30,000 บาท 73 4.66 0.541   
4. 30,001 – 40,000 บาท 80 4.56 0.462   
5. 40,001 – 50,000 บาท 73 4.55 0.407   
6. มากกว่า  50,000 บาท 111 4.52 0.549   

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่  7  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

B S.E. β t Sig. 

ค่าคงที่  0.185 0.230  0.804 0.422 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 0.139 0.042 0.128 3.348** 0.001 

ด้านราคา 0.152 0.041 0.162 3.731** 0.000 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.046 0.042 0.056 1.097 0.273 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.130 0.038 0.152 3.431** 0.001 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 0.040 0.064 0.029 0.618 0.537 
ด้านกระบวนการให้บริการ 0.123 0.052 0.115 2.340* 0.020 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.321 0.047 0.343 6.795** 0.000 

R = 0.774   R2=  0.559  Adjust R2 = 0.592, F = 83.771, Sig. = 0.000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่  7  ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ประมาณร้อยละ 55.9 (R2 
= 0.559) โดยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุด (β= 0.343, Sig.= 0.000)  รองลงมาคือ  ด้านราคา (β= 

0.162, Sig.= 0.000)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (β= 0.152, Sig.= 0.001) ด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ (β= 0.128, Sig.= 0.001) และด้านกระบวนการให้บริการ (β= 0.115, Sig.= 0.020) 
ตามล าดับ 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ

แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นประชาชนที่เคยใช้บริการหรือมีความ



ทัศนีย์ บุตรชัยงาม 
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ต้องการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได ้แก่ ค ่าร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉล ี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis, MRA) สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 50,000 บาทมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้บริการหรือมีความตั้งใจจะใช้บริการประเภท
ภาพถ่ายงานแต่งงาน รองลงมาคือ ภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสวยงามของภาพถ่าย เช่น ความคมชัด โทนสีของภาพ และ
อารมณ์ของภาพ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แนวการถ่ายรูปภาพแฟชั่น มี
ความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณภาพของสินค้า เช่น รูปกันน ้า กรอบรูปมี
คุณภาพ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 ด้านราคา  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มี
การค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ราคาที่เหมาะสมของสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด สินค้ามีหลายระดับราคาให้
เลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ร้านตั้งอยู่ในท าเลที่เข้าถึงง่าย มีที่จอดรถสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มี
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแนะน าสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เวลาที่เปิดให้บริการมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการเสนอขายตามงานต่าง ๆ เช่น Wedding 
Fair เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น มีของสมมนาคุณ หรือมี
การลดราคา เป็นต้น มีค่าเฉลี ่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการโฆษณาที่ดึงดูดใจและ



ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแตง่งานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

512 

น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์, Facebook, 
IG  โปสเตอร์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญสูงสุดคือ พนักงานมีการเอาใจใส่ต่อความต้องการและปัญหาของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด พนักงานมีความรู้และสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างละเอียดชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และพนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อมและบุคลิกภาพดี และพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ที่
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความสะอาดและเป็นระเบียบของร้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่จอด
รถสะดวกและพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และบรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านมีความ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การ
ให้บริการมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การให้บริการครบวงจรทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีต้นทุนในการด าเนินงานต ่ากว่าจัดท าเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเป็นที่ระลึกในวันพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.1  เพศมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 1.2  อายุมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3  ระดับการศึกษามีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 1.4  อาชีพมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของ
ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ประมาณร้อยละ 55.9      
(R2 = 0.559) โดยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ 

 



ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแตง่งานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
  8.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานควร
ให้ความส าคัญกับรักษามาตรฐานสินค้าและบริการ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการของ
สตูดิโอที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นเ เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายแก่
ผู้ใช้บริการ 
  8.1.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานควรมีการควบคุมด้าน
ราคาให้เหมาะสม มีสินค้าและบริการแบบหลายระดับราคา เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการและ
เหมาะสมกับก าลังทรัพย์ของผู้ใช้บริการ และมีการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

8.1.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ประกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานควร
มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการส่งเสริมการขาย 
ประเภท ลด แลก แจก แถม หรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการให้มาใช้บริการมากข้ึน 

8.1.4 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ควรมุ่งเน้นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  มีการดูแลลูกค้าอย่างเท่าเทียม มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบริการที่ลูกค้าจะได้รับอย่างครบถ้วน ควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว 

8.1.5 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ควร
ให้ความส าคัญกับความสะอาดและเป็นระเบียบของร้าน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร มี
การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอบริการให้กับลูกค้า และจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 8.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติที ่หลากหลาย 
ครอบคลุมและครบถ้วนมากข้ึน และน ามาวางแผนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมต่อไป  
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ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) หาสาเหตุของปัญหาในการท าประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 2) หาแนวทางการแก้ปัญหา การท าประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 3) เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการท าประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ด าเนินการวิจัยโดยใช้การศึกษาด้วยการ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ด าเนินการโดยการจัดกลุ่ม 5 คน ที่มีประสบการณ์และมีหน้าที่
รับผิดชอบในการท าประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้วิธีตั้งค าถาม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระ  

ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งการศึกษาที่มาของปัญหาได้ ส่วน คือ 1) ปัญหาจากวางแผน 
แผนยังมีความไม่ชัดเจน รายละเอียดไม่ครอบคลุมในการปฏิบัติ เมื่อไม่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบและ
การปฏิบัติท าให้เกิดข้อขัดข้องในการด าเนินการ 2) ปัญหาจากตัวชี้วัด เกิดจากค าอธิบายในการด าเนิน
ตัวชีวัดในแต่ละรายมาตรฐานว่าต้องด าเนินการอย่างไร และมีเป้าหมายอะไร บางตัวชี้วัดไม่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป 3) ปัญหาจากการด าเนินงาน คือไม่มีการจัดเก็บหลักฐานประกอบตัวชี้วัดเนื่องจาก
ปัญหาจากความไม่ให้ความส าคัญของผู้รับผิดชอบ และเกิดจากความไม่แหล่งเก็บข้อมูลที่สะดวก และ
ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อได้ปัญหาก็ได้ท าการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยได้การด าเนินการ 
ดังนี้ 1) การวางแผน จัดการประชุมเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีความชัดเจน น าผล
ประกันคุณภาพการศึกษาของปีที ่ผ่านมา มาท าแนวทางในการพัฒนาของปีที ่ก าลังด าเนินการ            
2) มาตรฐานตัวชี้วัด ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไข เช่น การอธิบายที่ไม่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่
ล้าสมัย เป็นต้น  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Tatsaneebootchaingam@gmail.com 
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3) บริหารจัดการการด าเนินการให้เป็นไปตามวงรอบ PDCA เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูล เป็นสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินการ 
ด้วยเช่นกัน  

ผู้วิจัยเห็นว่าการท าประกันคุณภาพการศึกษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การศึกษาหาปัญหาในการท าประกันคุณภาพการศึกษา
นั้น ท าให้ผู้จัดท าได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ ถึงแม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน
ที่ต้องท าประกันคุณภาพการศึกษาก็ตาม แต่การหาปัญหาของหน่วยงานของเรานั้น ท าให้เห็นด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์และสมาชิกผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ได้เรียนรู้ร่วมกันจากกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ     
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
  



การประยกุต์การเรียนรู้จากการปฏบิัติ เพื่อการแก้ปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
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1.บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) และ                
พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื ่อน าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ยังส่งเสริมสนับสนุน ให้ส่วนราชการน ากรอบการบริหารจัดการ
องค์กรและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) มาเป็นแนวทางปรับปรุงองค์กรให้มีคุณภาพรอบด้าน โดยปรับปรุงการท างานทีละขั้น  จาก
ระดับพื้นฐานจนไปสู่การรับรองคุณภาพระดับก้าวหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล 
ส าหรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังพลของหน่วยงานก าหนดไว้ในหมวด 5 .การมุ่งเน้น
บุคลากร ประเด็น HR4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ที่สนับสนุนความ
ต้องการของส่วนราชการ และการพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 2 ประเด็น คือ 1. การจัดการระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 
เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้เรียนว่าการฝึกอบรมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับคล้ายกับระบบการประกันคุณภาพภาพภายใน โดยมี
องค์ประกอบคือ หลักสูตร ผู้สอน วิธีการสอนห้องเรียน ผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 2. การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร  
 กองทัพอากาศตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) และ
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพตามแนวทางการปรับปรุงระบบราชการของส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้างต้น จึงได้ก าหนดภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายละเอียดตามอัตราการจัดโครงสร้างกองทัพอากาศ พ.ศ.2552 ให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของทุกสถานศึกษาและหน่วยจัดการศึกษาในกองทัพอากาศ โดยด าเนินการในเรื่องการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศ การให้ข้ อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการ
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ประเมินและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ ตามค าสั่ง
สภาการศึกษากองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 2/52 ลง 20 ก.ค.52 ให้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพอากาศให้เป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย ต ่อมาในปี พ.ศ. 2556 ม ีค  าสั่ง
กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 2/56 เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศก าหนดให้สถานศึกษา
และโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื ่องและให้มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อ คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและให้กรม
ยุทธศึกษากองทัพอากาศด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยจัด
การศึกษาของกองทัพอากาศและรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาการศึกษากองทัพอากาศ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร
หล ักในระบบการศ ึกษาว ิชาช ีพทางทหาร ( Professional Millitary Education : PME) ของ
กองทัพอากาศมีภารกิจหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศใน
ระดับยุทธการ โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้ผู ้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านยุทธการ ทั้งการเตรียมและใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารและการ
ปฏิบัติการร่วม/ผสม รวมทั ้งการก าหนดหาหนทางการปฏิบัต ิและการตัดสินตกลงใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าพร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการในระดับ
ยุทธการที่มีเจตคติท่ีดี และยึดมั่นต่อค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ได้จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี                       
โดยปฏิบัติตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.2561 ใน
การปฏิบัติจะเกิดปัญหาในการท าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ
หมุนเวียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ การให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมาเป็นผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่งผลต่อการ
จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้อง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ค้นพบปัญหาด้วย
ตัวเองเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าแผนกวัดและประเมินผล โรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้                      
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้แบ่งปันถึงประสบการณ์ที่เกิด
จากการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือพัฒนาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ให้ดียิ่งๆขึ้นไป  

  



การประยกุต์การเรียนรู้จากการปฏบิัติ เพื่อการแก้ปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

520 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อหาสาเหตุของปัญหาในการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ 

2. เพื ่อหาแนวทางการแก้ปัญหา การท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศ     

 
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.  มีแนวทางในการท าประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
 2.  ผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัดมีความเข้าใจในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา  
 3.  การจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มีความถูกต้อง 
และเกิดประโยชน์ 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีการให้ความหมาย ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (2554 , น.8) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance) ว่าเป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการส าคัญ คือการกระจายอ านาจ การ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างานและการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2557, น.7) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน        

จากความหมายในข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ว่า                    
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554, น.8) ได้กล่าวไว้ว่าการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีหลักการส าคัญคือ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และ
การแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน ซึ ่งด าเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรื อการประเมิน               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า        
ในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มีผู ้ร ับผิดชอบการด าเนินงาน เพื ่อการรวบรวม
สารสนเทศและผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่ อง นอกจากจะแสดงว่า
สถานศึกษาท างานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปีและการประเมินจากภายนอกอีกด้วย 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับสภาพของชุมชนได้มาตรฐานจะเป็น
กรอบควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แนวคิดและทฤษฎีการใช้ผังก้างปลา 
แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุ

และผล (Cause and Effect Diagram) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุของ
ปัญหาทั้งหมด ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหานั้นได้ โดยผังนี้อาจจะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่ง นั้นคือแผนผังอิชิ
กาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิ
กาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว 

เป้าหมายของการใช้แผนภูมิก้างปลา 
1.ใช้ส าหรับการหาสาเหตุของปัญหา 
2. เม ื ่ อต ้องการศ ึกษาท  าความเข ้ า ใจ หร ือท  าความร ู ้ จ ักก ับกระบวนการอ ื ่ นๆ                                         

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น จะรับรู้งานในส่วนของตนเองเท่านั้น แต่เมื่อมีการท าแผนก้างปลาแล้วจะท า
ให้สามารถรู้กระบวนการของงานในส่วนของผู้อื่นด้วย 

3. เมื ่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ ่งจะช่วยให้ทุกๆคนให้ความสนใจ               
กับปัญหาของกลุ่ม ซึ่งแสดงไว้ที่บริเวณท่ีเป็นหัวปลา 

วิธีการสร้างผังก้างปลา 
1. ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 
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2.ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
3.ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
4.หาสาเหตุหลักของปัญหา 
5.จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
6.ใช้แนวทางในการปรับปรุงที่จ าเป็น 
ส่วนประกอบของผังก้างปลา 
1.ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงที่หัวปลา 
2.ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกดังนี้ 

1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหัวปลา 
 2) สาเหตุหลัก 
 3) สาเหตุย่อย 
ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง และ

ก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เป ็นการเร ียนร ู ้ท ี ่อาศ ัยประสบการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นในสถานที ่ท  างานโดยให้กล ุ ่มเล ็กๆ                      

ที่ประกอบด้วยบุคลากรจ านวนหนึ่ง (5-8 คน) ร่วมกันแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมอง                        
ทีมต้องมุ่งว่า เรียนรู้อะไร อย่างไร แล้วน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นั้นมาทดลองใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
โอกาสของการปรับปรุงงาน การเรียนรู้จากความสมัครใจ ขับเคลื่อนโดยสมาชิก  

การเรียนรู ้ด ังกล่าวต้องได้ร ับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร สมาชิกของทีมมีทักษะ                      
ในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จากการพบปะกันเป็นระยะๆ แลกเปลี่ยนความเห็น สร้าง
โอกาสจากค าแนะน า หาน าทางไปเพื่อทดลองใช้เพื่อปรับปรุง สมาชิกต้องอาศัยการคิดใคร่ครวญใน
การกระท าของตนเองอยู่เสมอ (reflection-in-action) เพื่อแลกเปลี่ยนทดลองท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม   
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติแตกต่างจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยที่
ค าหลังนั ้นเป็นการเรียนรู ้โดยล าพังและแตกต่างจากการเรียนรู ้จากปัญหา  (Problem-based 
Learning) ตรงที่ AL วางเป็นการมุ่งอนาคต ริเริ่มโครงการแผนงานใหม่ๆ ก็ได้ ขณะที่ค าว่าการเรียนรู้
โดยการกระท า (Learning by doing) กินความกว้างกับทุกๆ ประสบการณ์ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
,2559)   

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการเรียนรู ้จากการปฏิบัติเป็นกิจกรรมกลุ่ม                 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  
จากการตั้งค าถาม การรับฟังและการน าไปคิดใคร่ครวญ 

ลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นประกอบด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้ (วีระวัฒน์ ปันนิตา-

มัย, 2559)   
1.  เป็นการเรียนรู ้ในสิ ่งที ่เกี ่ยวกับงานที่ปฏิบัติมิใช่ทฤษฎี แต่อาจเป็นปัญหาจริงของ                     

การปฏิบัติงาน หรือโอกาสทางธุรกิจที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน 
2.  อาศัยการท างานเป็นทีม เรียนรู้จากการปฏิบัติ สร้างทักษะเรียนรู้ทั้ง “วิธีการเรียนรู้”และ

การเรียนรู้ “อะไร” สมาชิกได้เรียน รู้กับตนเองและของผู้อื่นในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทายแต่
สนับสนุนกัน 

3.  ได้รับการสนับสนุนเอาจริงเอาจังจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลักดันอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ที ่ต่อเนื ่อง ให้เกิดขึ้นภายในองค์การเน้นการถามในสิ่งที่              
ควรถามมากกว่าจะมุ่งค าตอบ เป็นการเชื่อมโยงการกระท า เข้ากับการคิดใคร่ครวญอย่างเป็นนิสัย 

5.  การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ไม่ใช่การรับรู้นั่งฟังแต่เพียงฝ่ายเดียว สถานที่เรียนคือ              
ในงานมิใช่ห้องฝึกอบรม สมาชิกจะผลัดกันเป็นผู้สอน และผู้ถูกสอน ตลอดเวลาของวงจรการเรียนรู้ 

6.  ยอมรับการทดลอง การเสี่ยง ข้อผิดพลาดจากการเรียนรู้ ค าถามง่าย ๆอาจชี้ให้เห็น                  
ถึงปัญหา หรือโอกาสในงาน การรับฟังอย่างตั้งใจ เป็นประชาธิปไตย น าไปสู่การปฏิบัติการและ
รายงานผล 

7.  พัฒนาทักษะในการคิดใคร่ครวญของปฏิบัติการจัดความคิดอ่าน 
8.  เป็นกลไกของการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะการเรียนรู้ เอื ้อประโยชน์ ต่อการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นโอกาสที่กรอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติของตน                       
จะถูกตรวจสอบ 

9.  สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และท้าทายแนวคิดปฏิบัติ
แบบเดิมๆ 
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10.  เป็นต้นแบบของการท างานที่เกิดควบคู่ไปกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันที่ได้ผลคุ้มค่าและ
ประหยัด 

11.  ขจัดอุปสรรคในการท างานที่อาศัยสมาชิกมาจากต่างหน่วยงานคนข้างในอาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ 

12. ช่วยให้องค์การปรับเปลี ่ยนจากวัฒนธรรมที่เน้นการฝึกอบรมมาสู่วัฒนธรรมชุมชน            
การเรียนรู้ที่แท้จริง 

 

5. วิธีการวิจัย 
 5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น 
         ในการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศ ได้ด าเนินการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกจากหน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการท าประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ กองการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมการศึกษาท้ังหมด, กองวิชาทหารและเสนาธิการกิจเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการฝึกให้กับนายทหารนักเรียน , กองกิจการนายทหารนักเรียน เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน กิจกรรมกีฬาและทดสอบ
ร่างกาย เป็นต้น และแผนกวัดและประเมินผลซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการศึกษา 
และมีหน้าที ่รับผิดชอบการควบคุมดูแลในการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศ 
 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ 

การด าเนินการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศมีรูปแบบในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การค้นหาปัญหา ในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสอบถาม
สมาชิกในกลุ่ม ว่าปัญหาในการด าเนินการนั้น มีอะไรบ้าง โดยการตั้งค าถาม และให้สมาชิกสะท้อน
ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากมุมมองของตนเอง 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดยการรวบรวมปัญหา
ที่ได้มาแบ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการระดมความคิดจากสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการจัดการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ขั ้นที ่ 4 การประเมินแนวทางการท าประกันคุณภาพการศึกษา ว่าในแต่ละขั้ นตอนนั้น            
มีความถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป  



ธนกฤต  แกว้ประจ ุ
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6. ผลการศึกษา 
 การประชุมพบปะกันครั้งที่ 1 
 การประชุมพบปะครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ แนวทางและกฎ กติกา ในการ
ประชุมพบปะ พร้อมแจ้งหน้าที ่ของสมาชิกแต่ละบุคคล หลังจากนั ้นเป็นการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ถึงปัญหาในการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศซึ่งมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

ปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จากการระดม
ความคิดเห็นของสมาชิก ได้ผลดังนี้ 

1.  สมาชิกไม่ทราบว่าการท าประกันคุณภาพการศึกษา ต้องท าอะไร เมื่อไหร่อย่างไร และ
ใครต้องรับผิดชอบส่วนใดบ้าง 

2.  การท าประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ ่มภาระของงาน ด้วยภาระงานที ่ต ้อง
รับผิดชอบเดิมมีจ านวนมากอยู่แล้ว  

3.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ไม่มีมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก            
ผู้ที่รับมอบหมายงาน เป็นผู้ที่ย้ายเข้ามารับต าแหน่งใหม่ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการท าประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

4.  ผู้รับผิดชอบไม่รู้ว่าจะต้องเขียนรายงานอย่างไร 
5.  บางตัวชี้วัด ขาดความชัดเจน ไม่ทราบถึงเป้าหมายของการด าเนินการในคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาก็ไม่มีค าอธิบายในส่วนนี้เช่นกัน 
7.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุว่าใครต้องรับผิดชอบอะไร 

ต้องด าเนินการยังไง และก าหนดส่งเมื่อไหร่ อีกทั้งคณะกรรมการที่ตั้งไว้  3 กลุ่มการท างาน ไม่มีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่วางไว้ 

8.  ไม่มีหลักฐานประกอบตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มีการจัดท าหรือจัดท าแล้ว แต่ไม่ได้เก็บไว้ ท า
ให้ต้องท าหลักฐานใหม่เพื่อรอรับการตรวจ 

9.  ขาดที่จัดเก็บข้อมูลและหลักฐานที่สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
10.  การด าเนินการในบางตัวชี ้วัด ยังไม่รายละเอียดที ่ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดที ่ 1.3 ของ                

มาตรฐานที่ 1 เรื่องร้อยละของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
11.  ตัวชี ้ว ัดในบางมาตรฐาน ไม่มีเหมาะสมกับยุคสมัย และบางตัวชี ้ว ัดไม่มีส่วนช่วย          

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
12.  ไม่มีการร่วมกันตรวจสอบเล่มประกันคุณภาพการศึกษาก่อนการจัดส่ง 
13.  ไม่มีการน าประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจัดท ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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การประชุมพบปะกันครั้งที่ 2 
การประชุมพบปะครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของการท า
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการอากาศ โดยใช้วิธีการระดมสมอง และวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาโดยการใช้ผังก้างปลา 

การประชุมได้น าปัญหาที่ได้จากการประชุมพบปะครั้งที่ 1 โดยมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มนั้น 
น าปัญหาที่ได้ไปทบทวนว่าปัญหาที่เกิดนั้นเป็นอย่างไร เป็นปัญหาที่มี ่สาเหตุมาจากอะไร และ              
ในรายละเอียดของปัญหาเป็นอย่างไร ในการประชุมได้แบ่งกลุ ่มของปัญหา และหาสาเหตุ                                       
โดยการด าเนินการมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การทบทวนและจัดกลุ่มปัญหา ซึ่งแบ่งปัญหาได้ 3 กลุ่ม คือ 
 1)  ปัญหาในการวางแผน 

     (1)  สมาชิกไม่ทราบว่าการท าประกันคุณภาพการศึกษาต้องท าอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร 
และใครต้องรับผิดชอบส่วนใดบ้าง 

      (2)  การท าประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระของงาน ด้วยงานที่รับผิดชอบ
เดิมมีจ านวนมากอยู่แล้ว  

      (3)  ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากผู้
ที่รับมอบหมายงาน เป็นผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามารับต าแหน่ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการท าประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย   

      (4)  ผู้รับผิดชอบในการท าไม่มีความรู้เรื่องการท าประกันคุณภาพการศึกษา 
      (5)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุว่าใครต้องรับผิดชอบ

อะไร ต้องด าเนินการยังไง และก าหนดส่งเมื่อไหร่ อีกทั้งคณะกรรมการที่ตั้งไว้ 3 กลุ่มไม่มีการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่วางไว้ 

      (6)  ไม่มีการร่วมกันตรวจสอบเล่มประกันคุณภาพการศึกษาก่อนการจัดส่ง 
      (7)  ไม่มีการน าประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดท ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      (8)  ผู้รับผิดชอบไม่รู้ว่าจะต้องเขียนรายงานอย่างไร 
2)  ปัญหาของมาตรฐานและตัวชี้วัด 
      (1)  บางตัวชี้วัด ขาดความชัดเจน ไม่ทราบถึงเป้าหมายของการด าเนินการในคู ่มือ

ประกันคุณภาพการศึกษาก็ไม่มีค าอธิบายในส่วนนี้เช่นกัน 
      (2)  การด าเนินการในบางตัวชี้วัด ยังไม่รายละเอียดที่ชัดเจน เช่นตัวชี้วัดที่ 1.3 ของ

มาตรฐานที่ 1 เรื่องร้อยละของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
      (3)  ตัวชี้วัดในบางมาตรฐาน ไม่มีเหมาะสมกับยุคสมัย และบางตัวชี้วัด   ไม่มีส่วนช่วย

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
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3)  ปัญหาการด าเนินการ 
      (1)  ไม่มีหลักฐานประกอบตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มีการจัดท าหรือจัดท าแล้วแต่ไม่ได้เก็บไว้ 

ท าให้ต้องท าหลักฐานใหม่เพ่ือรอรับการตรวจ 
      (2)  ขาดที่จัดเก็บข้อมูลและหลักฐานที่สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
      (3)  การส่งหลักฐานประกอบตัวชี้วัดล่าช้า 
      (4)  ไม่มีการน าประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดท ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ขั้นที่  2 หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา  
จากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา โดยแยกการพิจารณาเป็น 3 ส่วนคือ ปัญหา จากการ

วางแผน ปัญหาจากมาตรฐานตัวชี้วัด และปัญหาในการด าเนินการ ซึ่งได้สาเหตุของปัญหา ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 
1)  การวางแผน 
 (1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายละเอียดไม่ชัดเจน 
 (2)  ไม่มีแผนการด าเนินการที่ครอบคลุมภารกิจ 
 (3)  ไม่มีการให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบ 
2)  มาตรฐานตัวชี้วัด 
 (1)  ตัวชี้วัดไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
 (2)  บางตัวชี้วัดไม่มีการอธิบายที่ชัดเจน 
 (3)  บางรายตัวชี้วัดยังไม่มีการด าเนินการที่เหมาะสม 
3)  การด าเนินการ 
 (1)  การด าเนินการไม่ครบวงรอบ PDCA 
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 (2)  ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม 
 (3)  ผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บหลักฐาน 
 (4)  ขาดการติดตามงาน 
การประชุมครั้งที่ 3 
การประชุมพบปะครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ปัญหาและจัดท าแนวทางในการท าประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

จากการประชุมพบปะครั้งที่ 3 ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1.  การวางแผน 
     1)  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจน โดยระบุว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบในตัวชี้วัดใด 

ในมาตรฐานใด ไม่ควรระบุเป็นหน่วยงาน  
     2)  ก่อนจัดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ควรประชุมหารือเพื่อหาผู้รับผิดชอบที่มีความ

เหมาะสมกับ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ 
     3)  น าการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศมาวิเคราะห์

ถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่รองรับโดยตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน แล้วน าภารกิจนั้น มาจัดท าแผน
ด าเนินการ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และต้องก าหนด 
ระยะเวลาสิ้นสุดในการด าเนินการ 

     4)  ที่ผ่านมาปัญหาในข้อนี้ได้พยายามหาทางด าเนินการแก้ไขโดยการวางแผนจัดการ
อบรมให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดท า แต่เนื่องจากปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้เกิดข้อขัดข้องไม่สามารถด าเนินการจัดการอบรมได้ อีกทั ้งหน่วยงานยังขาดแคลน
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้องขอรับการสนับสนุนจาก
ต่างหน่วย ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินการ 

ในการแก้ปัญหานี้หากแก้ปัญหาโดยทางโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเองไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จได้ โดยต้องขอความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรงนั่นคือกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นผู้ด าเนินการวางแผนจัดการอบรม เนื่องด้วยกรมยุทธศึกษามีหน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยการศึกษาที่
ต้องจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาหลายหน่วยงานการจัดการอบรมเป็นภาพรวมจะท าให้กัน
ด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  มาตรฐานตัวชี้วัด  
     1)  จัดตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคู ่มือการท าประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เพื่อท ารายงานให้ผู ้บังบัญชาทราบถึงข้อมูลในคู่มือการประกัน
คุณภาพที่ต้องมีการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 



ธนกฤต  แกว้ประจ ุ

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

529 

     2)  ด าเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้ด าเนินการ
ปรับข้อมูลในข้อมูลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การด าเนินการที่ผ่านมามีการประสานงานให้ปรับแก้
ในส่วนนี้อยู่เป็นประจ า แต่ยังไม่มีการด าเนินการแก้ไข เนื่องจากต้องมีการด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
เป็นในรูปคณะกรรมการ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ 

     3)  บางรายตัวชี้วัดยังไม่มีการด าเนินการที่เหมาะสม ปัญหาในส่วนนี้สามารถแก้ไข
ร่วมกับปัญหาจากการวางแผนได้ โดยน าภารกิจของแต่ละตัวชี้วัดมาพิจารณาว่างานใดมีแผนการ
ด าเนินงานรองรับแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้ วัดแล้ว
หรือไม่ หากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรจัดให้มีการด าเนินการหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน                                 
ในรูปคณะกรรมการ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ค าแนะน า 

3 การด าเนินการ 
     1)  การด าเนินการไม่ครบวงรอบ PDCAปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเข้าใจใน

การท าประกันคุณภาพการศึกษา การท าประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพนั้น ท าให้ข้อมูล             
ที่ได้ไม่สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการต่อไปได้ ปัญหาในข้อนี้จึงต้องแก้ไขด้วยการ
อบรมให้ความรู้ในการท าประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังการพิจารณาวิธีการจัดท าว่ามีมาตรฐานและ
ตรงตามจุดประสงค์ของตัวชี้วัดในแต่ละรายมาตรฐานแล้วหรือไม่ 

     2)  จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลประกอบการท าประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยต้องมีรูปแบบที่ใช้ง่าย การเข้าถึงข้อมูลง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน ยกเว้น
ข้อมูลที่เป็นเอกสารลับ ควรจัดแยกไว้เฉพาะเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากนี้
ควรมีการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ระบบฐานข้อมูลของผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน 

     3)  จัดแฟ้มเอกสารของแต่ละหน่วย โดยมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยจัดผู้รับผิดชอบ 
โดยระบุว่าแต่ละหน่วยงานนั้นต้องเก็บเอกสารข้อมูลอะไรบ้าง โดยมีผู ้รับผิดชอบติดตามงานโดย
ภาพรวม 

     4)  ผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บหลักฐาน ด้วยปัญหานี้เกิดจากความไม่เข้าใจ
ถึงการท าประกันคุณภาพการศึกษา การแก้ไขต้องด าเนินการด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมปรับ
แนวความคิดให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท าประกันคุณภาพการศึกษา 

     5)  ขาดการติดตามงานก าหนดวิธีการติดตามงานไว้ในแผนการด าเนินงาน โดยจัดให้มี
ผู ้รับผิดชอบในการติดตามงาน ควรจัดให้มีผู ้ติดตามงานในแต่ละหน่วยงาน โดยติดตามงานจาก
แผนงานที่จัดท า นอกจากนี้ควรจัดผู้ติดตามงานโดยภาพรวมอีก 1 คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานโดยการ
จัดผู้ติดตามงานนั้น ควรจัดแยกออกจากผู้ท าหน้าที่ในการจัดท า เพ่ือไม่เกิดการซ้อนกันของงาน 

แนวทางการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ในการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศแบ่งขั้นตอนในการ

ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.  ช่วงเตรียมการด าเนินการช่วงต้นปีงบประมาณ ก่อนการเริ่มการเรียนการสอน 
     1)  น าการประกันคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา มาร่วมพิจารณา ว่าข้อมูลในแต่ละ

มาตรฐานจะน าข้อมูลส่วนใดบ้างมาใช้ในการพัฒนางานท างาน โดยน าข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไข 
มาร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงาน 

     2)  ประชุมพิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดท าค าสั่งใหม่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณา 
รายละเอียดดังนี้ 

            (1)  รายชื่อคณะกรรมการถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้ามีรายชื่อคณะกรรมการที่ได้
โยกย้ายต าแหน่งออกไปแล้วไปแก้ไข  

            (2)  ใครควรได้รับผิดชอบในการด าเนินการในรายตัวชี้วัดใด โดยพิจารณาตาม
หน้าที่รับผิดชอบ ความสามารถและประสบการณ์ โดยในค าสั่งควรระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องท าหน้าที่
อะไร และควรจัดต าแหน่งผู้ช่วยในการด าเนินการ โดยจัดนายทหารชั้นประทวนหรือพนักงานราชการ
เข้าร่วมด้วย จะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยการจัดหน้าที่รับผิดชอบควรแบ่งการท างานให้
เหมาะสมไม่ควรจัดให้ผู ้จัดท าประกันประกันคุณภาพการศึกษาเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบ 

      3)  ประชุมพิจารณาการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ว่ามีการท าแผนการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นไปตามจุดประสงค์ของตัวชี้วัดแล้วหรือไม่ และด าเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยควรจัดให้มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ด าเนินการร่วมกันเพื่อความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 

     4)  จัดการอบรมให้ความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบในการท าประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ประสานผู้บรรยายที่มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเข้าใจในการท าประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงจะเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานมากที่สุด การแนะน ากันเองนั้น ท าให้ผู้รับผิดชอบรู้ว่าในแต่ละ
กระบวนการต้องท าอะไรบ้าง แต่ไม่เข้าใจในภาพรวมและไม่อาจสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ 

     5)  ประช ุมจ ัดท าแผนการด าเน ินการ เพื ่อให ้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาและผู ้ร ับผ ิดชอบ                     
ในการด าเนินการทุกคนมีส่วนร่วมในการท าแผน และจะให้ให้ทุกคนเกิดความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 

     6)  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัด 
2.  ช่วงการด าเนินการ 
     1)  ประชุมตามตามงาน โดยให้ผู้รับชอบในส่วนของคณะกรรมการตรวจและติดตามเป็น

ผู ้ด  าเนินการ ประชุมรายไตรมาส เพื ่อตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนและสอบถามปัญหา                
ที่เกิดขึ้น 



ธนกฤต  แกว้ประจ ุ
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     2)  ติดตามการด าเนินการให้สอดคล้องกับการท าประกันคุณภาพการศึกษา เช่นการแต่ง
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบในการด  า เน ินการในแต ่ละก ิจกรรม การท  าแผนและการปฏ ิบ ัต ิตามแผน                              
พร้อมตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

3.  ช่วงเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
ประชุมเพื ่อร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาที ่ด าเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว พร้อมทั ้งให้

ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า รวมถึงรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ ไป
จัดท าแผนในการด าเนินงานของปีถัดไป 

 

7. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัญหาการท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสนาธฺการทหารอากาศ 
โดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แบ่งปันประสบการณ์ทั้งปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งจากการศึกษา พบว่าปัญหาที่เกิดนั้น มา
จาก 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) การวางแผน 2) ตัวชี้วัด และ 3) การด าเนินการ 

โดยพบว่าปัญหาทั้งหมดนั้นส่วนที่ส าคัญคือการให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบในการจัดท าเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมและเป็นการเปลี่ยนทัศนคติกับการท าประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ ่งขึ้น 
นอกจากนั้นการวางแผนที่มีความละเอียดครบถ้วนจะช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ง่าย
ต่อการติดตาม จากแนวทางการแก้ปัญหา จึงน าไปสู่แนวทางการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การท าประกัน
คุณภาพการศึกษา นั้นมีความถูกต้องและพัฒนาต่อไป 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

1.  การประชุมเพื่อการทบทวนการปฏิบัติ ช่วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันให้กับสมาชิกผู้ร่วมงาน
ทุกคน ก่อนการท าประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางในการด าเนินงานในการจัดท าครั้งถัดไป 

2.  งานประกันคุณภาพเป็นงานที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะไม่อยากมีส่วนร่วม เนื่องจากเห็นว่า
เป็นงานที่น่าเบื่อ สร้างภาระงาน ปัญหาเกิดจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท าประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงส่งผลต่อทัศนคติและการให้ความร่วมมือ 

3.  งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนอยู่
แล้วควรมีการอบรมการท าประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เห็นถึงประโยชน์ของการ
ท าประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ความส าเร็จจะเกิดได้นั ้น ต้องอาศัยผู้บังคับบัญชาที ่คอย
ผลักดันและให้ความส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับผิดชอบทุกคน ทุ่มเทและใส่ใจในการท าประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
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4.  การใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ดีที่สามารถน ามาใช้อ านวยความสะดวกในการ
จัดท าประกันคุณภาพการศึกษา แต่ต้องมีการจัดท าระบบที่ใช้งานได้ง่าย ง่ายต่อการเข้าถึง และควร
จะมีการอบรมการใช้งาน  
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 การรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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การศึกษาการรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะที่มีต่อโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเฉพาะเจาะจงคือ 
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็น
การสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1) แนวคิดในการท าธุรกิจ 2) ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 3) กลยุทธ์ในการรับมือ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากากรสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่าการรับมือวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกภายใต้ประเด็นการสัมภาษณ์ทั้ง3
ประเด็นอันประกอบไปด้วย 1) แนวคิดในการท าธุรกิจ 2) ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 3) กลยุทธ์ในการรับมือ นั้นผู้วิจัยพบความสอดคล้องกันระหว่าง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดปทุมธานีในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดในการท าธุรกิจ 
โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 รายล้วนแล้วแต่มีความชอบในด้านท าการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยความเต็มใจ 

 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: tanapat.hir@stu.nida.ac.th 
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2) ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนั้นมีความตระหนักถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนั้นก็ได้มีการท าความเข้าใจ 
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และมากไปกว่านั้นผู้ประกอบการได้มีการเรียนรู้ที่
จะปรับตัวกับโรคระบาดด้วยการเรียนรู้ที่จะท าสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยท ามาก่อนเพ่ือปรับตัวให้
อยู่รอดท่ามกลาง วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3) กลยุทธ์ในการรับมือ 
ในส่วนนี้นั ้นผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นมีกลยุทธ์ในการรับมือที่แตกต่างกันไป แต่มี
เป้าหมายที่เหมือนกันคือ การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ 
 

ผู้วิจัยได้สังเกตว่า แนวคิดในการท าธุรกิจ ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และกลยุทธ์ในการรับมือนั้นมีความส าคัญในการท าให้กิจการธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
แนวคิดในการท าธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนรากฐานของธุรกิจ ยิ่งแนวคิดมีความชัดเจนเท่าใดก็จะสามมา
รถท าให้ธุรกิจนั้นเดินไปได้อย่างมั่นคง ในขณะที่ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจอยู่รอดหรือไม่ หาก
ผู้ประกอบการมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่รอดในวิกฤตก็จะท าให้ผู้ประกอบการไม่มีก าลังใจที่จะต่อสู้ต่อ
ความยากล าบากในการท าธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ท้ายที่สุดกลยุทธ์ในการรับมือนั้นมีความส าคัญเพ่ือช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการปรับตัว
ให้ธุรกิจยังคงอยู่รอดต่อไปได้ท่ามกลางวิกกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และด้วย
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จึงท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง3กิจการยังคงด าเนินกิจการได้
ภายใต้วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ค าส าคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การปรับตัว  
  



การรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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1.บทน า 
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่เน้นการท าเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจส าคัญ เนื่องจากอยู่ใน

พื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยในปี 2563 จังหวัดปทุมธานีนั้นมีพื้นที่เกษตรกรรม 334,851.68 
ไร่ (35.11 % ของพื้นที่ทั ้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 265,062 ไร่ ไม้ผล 35,660.07 ไร่ ไม้ยืนต้น 
13,649.58 ไร่ พืชผัก 12,451.53 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 6,039.75 ไร่ พืชไร่ 1,933.75 ไร่ และสมุนไพร 
55 ไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 535,058 ไร่ (พื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด) และไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน (ความก้าวหน้าการ
ช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล, ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563) 
 ดังนั้นจังหวัดปทุมธานีจึงเหมาะแก่การท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอย่างมาก โดยนิออน 
ศรีสมยง (2552) ได้ให้ค านิยามของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การ
ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการเกษตรเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวหลัก สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว 
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัน
เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยในปี 2563 จังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
5,588,222 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) นั่นแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ และ
วันหยุดราชการ ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องพักผ่อนอย่างเบียดเสียดนอกที่พักของตน ดังนั้นการ
เดินทางไปยังจังหวัดข้างเคียงอย่างปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ ฯลฯ จึงเป็นทางเลือกที่ดีทาง
หนึ่งของชาวกรุงเทพมหานคร 

มากกว่านั้นจังหวัดปทุมธานีนั้นมิได้อยู่ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้น หากแต่อยู่
ติดกับจังหวัดอ่ืนๆด้วยเช่นกันอาทิ จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดนครนายก เป็นต้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดข้างเคียงจึงสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดปทุมธานีได้โดยไม่ยากเย็นนัก 

และเม่ือมองในภาพใหญ่นั้น เราจะพบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวนับได้กลายเป็น “ตัวละคร” อัน
ส าคัญในการสร้างรายได้ให้คนไทย รวมถึงเป็นตัวละครส าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.06 ล้านล้านบาท เติบโต
ราว 3% จากปี 2561 (ประชาชาติธุรกิจ 1 ม.ค. 2564) 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโลกทั้งใบได้ก้าวเข้าสู่วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในปี 2563 ผู้คนจึงงดการเดินทางซึ่งมิใช่แค่งดการเดินทางข้ามประเทศ หากแต่งดการเดินทางออก
จากบ้านด้วยเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นล าดับต้นๆจึงหนีไม่พ้นธุรกิจการท่องเที่ยว โดย
ในปี 2563 นั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19)  อย่างหนัก ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมลดลงมากถึง 2.18 ล้านล้านบาท หรือ
ลดลงมากถึง 72.79% (ข่าวสด 3 มี.ค. 2564) 

นั่นหมายความว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยบ้าง
ก็ยุติกิจการชั่วคราว ในขณะที่บ้างก็ปิดฉากยุติกิจการถาวร หากแต่ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความ
ยากล าบากนี้กลับมีธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่ 

ดังนั้นเหตุที่ผู้วิจัยมีความสนใจการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ การรับมือกับวิกฤตโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี นั้นเพื่อต้องการจะศึกษาว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนั้นมีการ
รับมือกับโรคระบาดได้อย่างไร 

นอกจากนี้สาเหตุอีกข้อที่ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อของ การรับมือกับ
วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากนักวิจัยซึ่งก าลังเป็นนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้นเชื่อว่าจะได้น า
ความรู้ที ่ผู ้วิจัยได้รับการศึกษา และอบรมบ่มเพาะในเรื่องต่างๆเช่น กลยุทธ์ทั่วไป , กลยุทธ์ด้าน
การตลาด, กลยุทธ์ด้านองค์การ, การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในหัวข้อนี้ 

 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาทัศนะที่มีต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีรับมือกับวิกฤติโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการสัมภาษณ์ที่มุ ่งเน้นไปที่
ประเด็นแนวคิดในการท าธุรกิจ ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และกลยุทธ์ในการรับมือ โดยมีการก าหนดโครงสร้างในการสัมภาษณ์เพื่อให้การสัมภาษณ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะที่มีต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และวิธีรับมือกับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาทัศนะในด้านต่างๆที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และทัศนะในด้านต่างๆที่มีต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การรับรู้ถึงความส าคัญ
ของธุรกิจที่ท า การรับรู้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเรียนรู้จากธุรกิจที่ท า การเรียนรู้จากโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทัศนคติต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมไปถึงการศึกษาด้านกล
ยุทธ์วิธีในรับมือกับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีเพื่อน าข้อมูลมาปรับใช้กับธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตโรค
ระบาดในครั้งต่อไป ด้วยการใช้กลยุทธ์ และแนวคิดด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) กลยุทธ์ระดับองค์การ เพื ่อเป็นการก าหนดเป้าหมายหลักขององค์การและทิศทางในการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
เป้าหมาย (Goal) 
2) กลยุทธ์ด้านการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสร้างผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย 
3) แนวคิดด้านการปรับตัว เพื่อที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ านวน 3 

สถานประกอบการคือ 
1) เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม (ตั้งอยู่ ณ 12/5 หมู่5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120) ซึ่ง

เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเน้นไปที่การปลูกรวมถึงจ าหน่ายเมล่อน และผักปลอดสารพิษต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบผลสดๆจากต้น และการแปรรูป 
2) อดุลย์ คลองหลวง ฟาร์มเห็ด (ตั้งอยู่ ณ 107 หมู่14 คลองหก อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 

12120) ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเน้นไปที่การเพาะและจ าหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฐาน รวมถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรแบบ “โคก หนอง หนา โมเดล” 
3) ปิ่นฟ้าฟาร์ม (ตั้งอยู่ ณ 8 ต าบล คูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140) ซึ่งเป็นธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตร โดยภายในมีสินค้าของชุมชนเกษตรกรมาจ าหน่าย
ด้วยเช่นกัน 

โดยผู ้ว ิจัยได้ท าการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In-Depth Interview) ในแต่ละสถานประกอบการโดยจ าแนกได้ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการ จ านวน 1 ราย เพ่ือท าการศึกษาทัศนะ และวิธีรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

2) คณะท างาน, ลูกจ้าง จ านวน 3 ราย เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อการท างานที่เกิดจากกลยุทธ์การ
รับมือกับกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการ 

3) นักท่องเที่ยว จ านวน 3 ราย เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความพึงพอใจที่เกิดจากกลยุทธ์การ
รับมือกับกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการ 
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โดยส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นเนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษา
งานวิจัยที่เคยมีคนท ามาแล้ว หรือใกล้เคียง การสังเกตการณ์ โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วย
การน าค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบหาความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ
เสียก่อน โดยผู้วิจัยได้ท าการส่งค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย
ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า ในเรื่องของความเหมาะสมของค าถาม และความเกี่ยวข้องระหว่าง
ค าถาม รวมไปถึงมีการพูดคุยกับพนักงาน และนักท่องเที่ยวของทั้ง3สถานที่ในด้านที่เก่ียวกับการได้รับ
ลกระทบได้รับผลกระทบจากการวางกลยุทธ์รับมือหรือไม่อย่างไร 

การวิเคราะห์และสรุปผลนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 1) ข้อมูล
เอกสารโดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสารเป็นการศึกษาในขั้นต้นเพื่อหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัด
ปทุมธานี การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐ รวมไปถึงแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  2) ข้อมูลภาคสนาม โดยมีกระบวนการด าเนินการ
ด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พนักงาน และนักท่องเที่ยว 
ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบไว้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องบันทึกเสียง และมีการจดบันทึกร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย เพื่อให้
ได้บทสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือที่สุดท้ายแล้วจะน ามาประกอบวิเคราะห์ผลและ
น าเสนอในงานวิจัยนี้ 

 

4.ผลการศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

จ านวน 3 ราย เพ่ือหาค าตอบว่าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีวิธีการรับมือกับ
วิกฤติโรคระบาดอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะที่มีต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และวิธีรับมือกับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร 
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1) แนวคิดใน
การท าธุรกิจ 2) ทัศนะต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 3) กล
ยุทธ์ในการรับมือ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาออกมาเป็นตารางเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการศึกษา 

ประเด็น เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ปิ่นฟ้าฟาร์ม 

1) แนวคิดใน
การท า
ธุรกิจ 

 

ผู้ประกอบการนั้นต้องการ
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาปรุงอาหาร และ
แปรร ูปเช ่น แยมเมล่อน 
ครีมบ ารุงผิวจากเมล่อน เม
ล่อนฟรีซดราย เป็นต้น 

การท  าฟาร ์มเห ็ดน ั ้นเป็น
กิจกรรมที่ไม่ได้อยู่กลางแดด
มากน ัก  และ เป ็นการท  า
เ ก ษ ต ร ท ี ่ ใ ช้ พ ื ้ น ท ี ่ น ้ อ ย
เนื ่องจากผู ้ประกอบการนั้น
ต้องเพาะเห็ดในพื ้นที ่บ ้าน 
ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ด อ ก เ ห ็ ด นั้ น
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึง
ท าฟาร์มเห็ดหลังจากนั ้นจึง
ขยายกิจการเป็นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และตัว
แบบโคก หนอง นา โมเดลใน
เวลาต่อมา 

แต่เดิมผู ้ประกอบการนั ้นมี
ความรักในการท าการเกษตร
อยู่แล้ว ต่อมาได้ท าการแบ่ง
พื้นที่ที ่มีอยู ่ของตนด้วยการ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน
บนพื้นที่ 40 ไร่ มีการบริหาร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยแบ่งพื ้นที ่ท  านา 16 ไร่ 
และอีก 24 ไร่เป็นส่วนของที่
อยู่อาศัย และมีการแบ่งเป็น
พ ื ้ น ท ี ่ ต ่ า ง ๆส  า ห ร ั บ ท  า
การเกษตร และบริการลูกค้า 

2) ทัศนะต่อ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-
19) ที่
ส่งผล
กระทบต่อ
ธุรกิจ 

 

เม ื ่อเก ิดว ิกฤตโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ใหม่ๆผู้ประกอบการได้มี
ความตระหนักถึงโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นอย่างมาก อย่างไรก็
ต า ม ใ น ป ั จ จ ุ บั น
ผู้ประกอบการไม่ได้ตระหนัก
อ ีกต ่อไปแล ้ว หากแต ่ใช้
ว ิ ธ ี ก า ร ป ร ั บ ต ั ว เ พื่ อ
ประคับประคองให้ธุรกิจนั้น
อยู่ได้ด้วยการท าธุรกิจแบบ
ออนไลน ์

ผู้ประกอบการมีการตระหนัก 
และรับรู ้ถึงวิกฤตโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) อยู่ตลอด จึงท าการศึกษา 
และตามข่าวอยู ่ตลอดเวลา 
รวมไปถึงมีการปรับตัวและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของทาง
ภาครัฐ โดยผู ้ประกอบการ
มองว่าใบรับรองการฉีดวคัซีน
นั้นเป็นเรื่องส าคัญเนื่องจาก
จะเป ็นการเป ิดโอกาสให้
สามารถรับลูกค้าได้ และท า
ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 

ผู้ประกอบการมีการตระหนัก
รับรู้เป็นอย่างมากจึงมีการเร่ง
ด าเนินการจัดการประสานงาน
กับทางภาครัฐ รวมไปถึงออก
มาตรการป้องกันให้พนักงาน
และลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการ
ด าเนินนโยบายฉีดวัคซีนให้
พนักงานให้ครบทุกคนเพื่อให้
ธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
นอกจากนี ้ผ ู ้ประกอบการได้
เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัว
ในด้านต่างๆโดยผู้ประกอบการ
มองว่าการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
สามารถพล ิกว ิกฤตให ้ เป็น
โอกาสได้ 

3) กลยุทธ์ใน
การรับมือ 

- มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ขึ้นมาเพื่อทดแทนผลิตภณัฑ์
เดิมที่เคยมีอยู่ในตลาด และ
ไม่สามารถจ าหน่ายได้ 

- ผู ้ประกอบการมองถึงการ
วางแผนในระยะสั้นแบบปีต่อ
ปี 
- มีการวางแผนเรื ่องการน า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- มีการเรียนรู้ธ ุรกิจใหม่ๆที่
ทางผู้ประกอบการจะต้องหา
มาเสร ิมรายได ้ของป ิ ่นฟ้า
ฟาร์ม 
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5.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
ผลการศึกษาการรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีนั้นมีความสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ  (Business 
Model Canvas) ซ่ึงถูกพัฒนาและน าเสนอโดย Alexander Osterwalder ในหนังสือชื่อ Business 
model generation ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าใจธุรกิจของตนได้ดีมากขึ้น 

โดยตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model Canvas) นั้นจะสามารถช่วยแจกแจงองค์ประกอบ
ต่างๆ (ซึ่งมีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ) ออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าใจในตัวแบบของธุรกิจได้ 
รวมไปถึงท าให้ฝึกคิดเป็นภาพและจดจ าได้ง่ายขึ้น และเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้น าตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model Canvas) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการของตนก็
จะท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์องค์การของตนเพ่ือปรับให้เข้ากับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างด ี

โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรียนรู้ตัวแบบธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี  ทั้ง 3 สถานที่ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสรุปออกมาเป็น
ตารางแสดงการเปรียบเทียบตัวแบบธุรกิจดังนี้ 
  

ประเด็น เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ปิ่นฟ้าฟาร์ม 

- มีการพึ ่งพาการขายผ่าน
ช่องทางการออนไลน์มากขึ้น 
- ไม่มีนโยบายการปรับลด
พนักงาน 

เข ้ามาผสมผสานกับอดุลย์
ลองหลวงฟาร์มเห็ด 
- ไ ม ่ ม ี น โ ย บ า ย ป ร ั บ ล ด
พนักงาน 

-  ม ีการท  าตลาดช ่องทาง
ออนไลน์ 
- มีการบริหารงบประมาณให้
รัดกุมมากขึ้น 
- ไม่ม ีการปรับลดพนักงาน
ประจ า 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบตัวแบบธุรกิจ 

องค์ประกอบ เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม อดุลย์คลองหลวงฟาร์ม
เห็ด 

ปิ่นฟ้าฟาร์ม 

1. กลุ่มลูกค้า 1) กลุ่มคนรักสุขภาพ 
2) กลุ ่มผู ้ที ่ชื ่นชอบเม

ล่อน 
3) กลุ่มคนรักธรรมชาติ 
4) กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการ

ท ากิจกรรม 
5) ครอบครัว 

1) กลุ่มคนที่รักสุขภาพ 
2) กลุ่มคนชอบ
รับประทานเห็ด 
3) กลุ่มครัวเรือนที่อยากมี
แหล่งอาหารเป็นของ
ตัวเองโดยที่ใช้พื้นที่ไม่
เยอะ 
4) กลุ่มคนที่ต้องการสร้าง
รายได้จากการขายดอก
เห็ด ขายก้อนเชื้อเห็ด 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เห็ด 
5) กลุ่มคนรักธรรมชาติ 
6) กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการ

ท ากิจกรรม 

มีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในทุกช่วง
อายุ และทุกกลุ่ม
เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน คู่รัก ผู้ที่รัก
ธรรมชาติ กลุ่มผู้ที่
ชื่นชอบการท า
กิจกรรม ฯลฯ 

2. คุณค่าสินค้า
และบริการ 

1) วิถีเกษตรปลอดภัย 
ด้วยการท าการท า
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

2) มีการท าสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ปลอดภัย 

3) มีการท าศูนย์เรียนรู้
เชิงเกษตรอินทรีย์ 

4) การแปรรูปเพื่อลด
ปริมาณขยะให้
เหลือศูนย์ (Zero 
Waste 

1) เป็นการท าเกษตร
อินทรีย์ 

2) มีการใส่ใจใน
รายละเอียดทุก
ขั้นตอน 

3) ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ผลิดอก
ออกผลมานั้นจะเป็น
ผลผลิตที่ก าเนิดมา
จากท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 

1) การที่ลูกค้า
มาแล้วได้รับ
บรรยากาศ และ
อาหารที่ไม่
เหมือนใคร 

2) มีของดี แต่ราคา
ถูก 
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3. ความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

1) ธุรกิจให้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์  

2) การสร้าง
ประสบการณ์จาก
การลงมือท าจริงใน
การท ากิจกรรม
ต่างๆ 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับการท า
การเกษตร
อินทรีย์ 

2) การสร้าง
ประสบการณ์
จากการลงมือท า
จริงในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

1) ธุรกิจให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ท า
การเกษตร 

2) การสร้าง
ประสบการณ์
จากการลง
มือท า
กิจกรรม
ต่างๆ 

3) เป็นสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจของ
ลูกค้า 

4. ช่องทาง
เข้าถึงลูกค้า 

1) รูปแบบออนไลน์ 
2) การประชาสัมพันธ์

ผ่านรายการ
โทรทัศน์ 

3) การบอกต่อ 

1) รูปแบบออนไลน์ 
2) ผ่านหน่วยงานภาครัฐ 

(โดยหน่วยงาน
ภาครัฐจะเป็นผู้ที่พา
ผู้คนมาดูงาน) 

1) การบอกกัน
แบบปากต่อ
ปาก 

2) รูปแบบ
ออนไลน์ 
 

5. รายได้หลัก 1) อาหาร 
2) ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
3) ผลเมล่อนสด 

1) การเพาะก้อนเชื้อ
เห็ดจ าหน่าย 

2) การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเห็ด 

3) แพ็คเกจท่องเที่ยว 
4) แพ็คเกจอบรม 

1) มาจากการขาย
อาหาร 

2)  มาจากการขาย
ของฝากซ่ึงเป็น
สินค้าเกษตร 

3) รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (การ
ขายอาหารสัตว์
ส าหรับกิจกรรม
ให้อาหารสัตว์) 
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6. พันธมิตรทาง
ธุรกิจ 

หน่วยงานภาครัฐเช่น 
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยผ่านทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ราชูปถัมภ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐเช่น 
กรมส่งเสริม
การเกษตร ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กรม
พัฒนาชุมชน 

2) คนในชุมชน 
3) ผู้ประกอบการธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน ที่
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน 

4) ผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่พักในบริเวณ
ใกล้เคียง 

1) ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ 
Young Smart 
Farmer ด้วยกัน 

2) คนในชุมชน 

7. กิจกรรมหลัก 1) การเก็บเมล่อน 
2) การเก็บผักปลอด

สารพิษ 
3) การรับประทาน

อาหาร 

1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2) การศึกษาดูงานการ
ท าเกษตรแบบโคก 
หนอง นา โมเดล 

3) การท ากิจกรรมอบรม
การเพาะเห็ด 

1) การท าการเกษตร 
2) การเลี้ยงสัตว์ 
3) การประมง 
4) เรียนรู้การท าปุ๋ย

หมักใบไม้ 
5) การรับประทาน

อาหาร 
8. ทรัพยากร

หลัก 
1) บุคลากร 
2) การบริหารกิจการ

ภายใน 
3) การพัฒนากิจกรรม

หลัก 

1) บุคลากร 
2) การบริหารกิจการ

ภายใน 
3) การพัฒนากิจกรรม

หลัก 

1) บุคลากร 
2) การบริหาร

กิจการภายใน 
3) การพัฒนา

กิจกรรมหลัก 

9. โครงสร้าง
ทางต้นทุน 

1) เงินเดือนบุคลากร  
2) ต้นทุนการผลิต

สินค้า และบริการ
ต่างๆ 

1) เงินเดือนบุคลากร 
2) ต้นทุนทางการเกษตร 
3) ต้นทุนการผลิตสินค้า

แปรรูปทางการ
เกษตร 

 

1) เงินเดือนบุคลากร 
2) ต้นทุนการผลิต

สินค้า และ
บริการต่างๆ 
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จากตารางแสดงการเปรียบเทียบตัวแบบธุรกิจของกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง3 กิจการนั้น
ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีความน่าสนใจที่โดดเด่นอยู่ 4 ประเด็น ดังที่ผู้วิจัยจะยกมาอธิบายดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่1 กลุ่มลูกค้าของทั้ง 3 กิจการนั้นมีกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกันคือ เป็นผู้ที ่รัก
ธรรมชาติ เป็นกลุ่มครอบครัว และเป็นผู้ที่ชื่นชอบการท ากิจกรรม ดังนั้นจึงจะสรุปพอสังเขปได้ว่า 
ท่ามกลางสังคมที่เร่งรีบ และผู้คนมีการชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ามากมายนั้น ผู้คน
ยังคงโหยหาสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ ที่จะสามารถท ากิจกรรมครอบครัวร่วมกันได้ เพื่อเบี่ยง
ตัวตนออกจากชีวิตประจ าวันที่อยู่ในสังคมอันเร่งรีบในป่าคอนกรีต 

ประเด็นที่ 2 เราจะพบว่ากิจกรรมหลักของกิจการ และคุณค่าสินค้าและบริการนั้นเป็นปัจจัย
ส าคัญที่เปรียบเสมือนแก่นหลักของการด าเนินธุรกิจ มิใช่แค่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเท่ านั้น
กล่าวคือ ธุรกิจนั้นสามารถสร้างกิจรรมหลักที่เป็นจุดขายของตน รวมถึงการสร้างเรื่องราวคุณค่าของ
คุณค่าสินค้าและบริการของตนขึ้นมาให้เกิดความน่าสนใจแก่ลูกค้าได้ หรือมากกว่านั้นคือการสร้าง
ความรู้สึกประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ และเมื่อสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผ่านเรื่องราวของ
คุณค่าสินค้าและบริการได้ธุรกิจได้ก็จะสามารถเรียกลูกค้าได้อยู่เสมอทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าประจ า 
และเม่ือเป็นดังนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้เข้ามาให้กับกิจการ 

ประเด็นที่ 3 ในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นจะพบว่า ทั้ง 3 กิจการนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในรูปแบบเดียวกันคือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตร และการสร้างประสบการณ์จากการ
ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ดังนั้นในส่วนนี้นั้นพอจะสรุปได้ว่า กลุ่มลูกค้าที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นมีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการท าเกษตร และได้มีส่วนร่วมใน
การลงมือท ากิจกรรมต่างๆที่ทางกิจการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการจัดไว้ให้ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ลูกค้าที่เดินทางไปเยือนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นมีความโหยหาความรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตรด้วยการการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้า
เหล่านี้ไม่อาจสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวันของตนหากไม่ไปท่องเที่ยวกิจการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

ประเด็นที่ 4 การมีพันธมิตรทางธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการมี
พันธมิตรทางธุรกิจนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเป็นพันธมิตรการท าระหว่างธุรกิจและธุรกิจ (Business to 
Business) เพียงเท่านั ้น หากแต่ยังเป็นพันธมิตรกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐได้ด้วยเช่นกัน
กล่าวคือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันทุกฝ่าย และเมื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับชุมชน และ
ภาครัฐได้แล้วนั้นก็จะสามารถท าให้กิจการนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวคิดด้านการปรับตัว 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบความสอดคล้องระหว่างผลการศึกษาการรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวคิดการปรับตัวของผู้ประกอบการซึ่งแมคคีย์ (McKee et 
al., 1989 อ้างในธีรภัทร เจริญฤทธิ์ และ นฤภร ไชยสุขทักษิณ , 2564:4) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดการ



การรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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ปรับตัวคือกระบวนการที่ผู้ประกอบการใช้ในการประมวลข้อมูลต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายนอก
และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับตัว การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขัน 
และการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มีผู้ประกอบการใดที่สามารถอยู่รอดไ ด้
ตลอดโดยไม่มีการปรับตัวผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่ง
ระดับของการปรับตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลาย2ๆ 
มิติ เช่น การผลิตสินค้า บริการ การตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคลากร การเงิน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

โดยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง 3 กิจการซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรณีศึกษานั้นต่างมีการ
ปรับตัวตามแนวคิดการปรับตัวของแมคคีย์เพ่ือปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ธุรกิจของ
ตนนั้นอยู่รอด โดยผู้วิจัยได้จ าแนกการปรับตัวของทั้ง 3 กิจการดังต่อไปนี้ 

1) เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม มีการปรับตัวด้วยการท าธุรกิจแบบออนไลน์ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ข้ึนมาเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยมีอยู่ในตลาดซึ่งไม่สามารถจ าหน่ายได้ เป็นต้น 

2) อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด มีการปรับตัวด้วยการปฏิบัติตามข้อก าหนดของทางภาครัฐ มี
การวางแผนเรื่องการน าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานกับกิจการเดิมของ
ตน เป็นต้น 

3) ปิ่นฟ้าฟาร์ม มีการปรับตัวด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น การท าตลาดช่องทางออนไลน์ มี
การบริหารงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบความสอดคล้องกับงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆที่ได้
ศึกษาดังต่อไปนี้ 

งานวิจัยของพัฒน์กมล อ่อนส าลี (2564) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของวิสาหกิจ
ชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผลจากการศึกษางานวจิัยนี้
ชี้ให้เห็นว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ 
ที่เกิดจากการน าเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน 
ทั้งการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน การน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น การ
ด าเนินงานแบบบูรณาการ การเรียนรู้ และการพึ่งตนเองซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับแรกและส าคัญที่สุด
ของวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมดนี้จึงท าให้วิสาหกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนฐานที่ท าให้ชุมชนมี
ความมั่นคงในการผลิต การบริโภค การออม การลงทุนซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจมหภาคขับเคลื่อนไป ได้
ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติที่มีผลกระทบกับคนทั่วโลก อย่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วิสาหกิจชุมชนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหากแต่ถ้ามีการปรับตัว วิสาหกิจชุมชนจะเป็นผู้อยู่รอด
และอาจกลายเป็นผู้พยุงเศรษฐกิจระดับมหภาคได้อีกด้วยการปรับตัว 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยอดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ดนั้นนั้นมี การน าเอาแนวทางเศรษฐกิจ



ธนภัทร หิรัญศิร ิ
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ชุมชน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน 
การน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินงานแบบบูรณาการ การเรียนรู้ 
และการพึ่งตนเองซึ ่งเป็นเป้าหมายอันดับแรก และเมื่อเกิดวิกฤตโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ดได้มีการปรับตัวด้วยการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
จึงท าให้อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด และวิสาหกิจชุมชนยังคงอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ ภดารี กิตติวัฒนวณิช โสพิศ ชัยชนะ (2562)  ได้ท าการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรพื้นที่ศึกษาชุมชนบึงกาสามอ าเภอหนองเสือ จั งหวัด
ปทุมธานี โดยผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรกรรมที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตโดยเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ 1. รักษาตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 2. การ
สร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและแนวโน้มการท่องเที่ ยวในสังคม 3. การ
สร้างพ้ืนที่รวมใจเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันทั้งกับนักท่องเที่ยว และของชุมชนเอง 

โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง3กิจการนั้นสามารถใช้
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรแบบเดียวกันกับพื้นที่ศึกษาชุมชนบึงกาสาม อ าเภอ
หนองเสือได้เนื่องจากเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างเหตุผลในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ เพ่ือ
นักท่องเที่ยวจะเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางมาท่องเที่ยวและดึงดูดให้เขาเข้ามาเที่ยวซ ้าอีก รวม
ไปถึงเพ่ือเป็นแหล่งรวมใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ให้รู้สึกถึงความรักและความมั่นคง
ในอนาคตใหม่ๆของพื้นที่ที่จะมีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป โดยถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเกิดวิกฤตโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่
สามารถท าได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเท่ากับช่วงเวลาปกติ แต่ยังคง
เป็นสิ่งที่สามารถท าได้ 

 

6.ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีนั้นมีข้อเสนอแนะเป็นรายกิจการดังต่อไปนี้ 
1. เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และหารสังเกตการณ์นั้นท าให้ผู้วิจัยทราบ

ว่าธุรกิจเอ็ม เมล่อน ฟาร์มนั้นมีปัญหาเรื่องเงินทุนในการประกอบธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการนั้นเป็น
เกษตรกรซึ่งในบางครั้งจะพบกับปัญหาทางด้านการเงินกล่าวคือ ในบางครั้งผู้ประกอบการไม่มีทุนที่
มากพอจึงขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจไป
ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ ดังนั้นควรมีการวางแผนใน
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การหาทุนเพื่อมาขยายกิจการโดยสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การกู้ยืมสถาบันการเงินต่างๆ รวมไปถึง
การหาช่องทางเพิ่มรายได้ที่ใช้ต้นทุนในการด าเนินการให้น้อยที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร หรือองค์
ความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วเช่น การจัดอบรมการปลูกผักอินทรีย์ หรือจัดอบรมการปลูกเมล่อน เป็นต้น 
เพ่ือให้กิจการนั้นมีต้นทุนในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ปัญหาจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลท าให้ธุรกิจไม่
สามารถด าเนินการได้โดยปกตินั้นส่งผลกระทบต่อการเข้ามาของรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของกิจการอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นทางเอ็ม เมล่อน ฟาร์มควรเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับชุมชน
โดยรอบ กล่าวคือมีการร่วมมือกันในการท าธุรกิจแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้ต่างฝ่ายต่างได้
ผลประโยชน์เช่น การซื้อเนื้อสัตว์จากเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากแม้ว่าทางเอ็ม เมล่อน 
ฟาร์มนั้นจะมีการปลูกผักปลอดสารพิษ และเมล่อนด้วยตนเองในทุกขั้นตอน แต่ยังคงมีความต้องการ
ในการซื้อวัตถุดิบที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์อยู่ ดังนั้นการเจรจาต่อรองท าข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับเกษตรกรผู้จ าหน่ายเนื้อสัตว์จะช่วยให้ธุรกิจของเกษตรกร และเอ็ม เมล่อน ฟาร์มนั้นยังคงอยู่รอด
ได้ท่ามกลางวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

2. อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์นั้นท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาส าคัญของ

อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาส าคัญคือเรื่องของอายุของวิทยากรที่มีอายุ
มากขึ้น เนื่องจากอดุลย์ลองหลวงฟาร์มเห็ดนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 1) ตามเทคโนโลยีไม่ทัน 2) มีศักยภาพในการท างานที่ลดน้อยลง 3) มีประสิทธิภาพในการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่มากเท่าท่ีควร ดังนั้นจึงควรมีการฝึกฝนวิทยากรรุ่นใหม่ที่
เป็นวัยรุ่นในชุมชนเพ่ือให้มาท างานแทนที่วิทยากรที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยเห็นว่าข้อดีของ
วิทยากรที่เป็นวัยรุ่นนั้นจะมีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าผู้สูงอายุ มีศักยภาพที่มากกว่ า
ผู้สูงอายุ และมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้สูงอายุในการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาผู้สูงอายุแล้วยังคงมีปัญหาในเรื่องของการด าเนินกิจการในช่วง
ของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้มีผู้มาเยี่ยมชม และสัมผัสกับบรรยากาศ
ของอดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ดได้น้อยลง หรือไม่สามารถมาเยี่ยมชมได้เลย จึงควรท าให้ผู้คนมีความ
สนใจด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านการสร้างเว็บไซต์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจของเว็บไซต์เฟ
ซบุ๊ก (ซึ่งมีอยู่แล้ว) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้คนให้เกิดความอยากมาเยี่ ยมชมมากขึ้น เมื่อ
เป็นดังนั้นแล้วเมื่อสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้วจะมี
ผู้คนมาเยี่ยมชมกิจการเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยนั้นพบว่าอดุลย์ลองหลวง
ฟาร์มเห็ดมีการประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น 
  



ธนภัทร หิรัญศิร ิ
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3. ปิ่นฟ้าฟาร์ม 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์นั้นท าให้ให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาส าคัญของ

ปิ่นฟ้าฟาร์มในด้านต่างๆนั้นท าให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงปัญหาส าคัญของปิ่นฟ้าฟาร์มในด้านต่างๆเช่น 
การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ เนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจ (Business plan) ที่ชัดเจนมากพอ ดังนั้น
ธุรกิจปิ่นฟ้าฟาร์มควรมีการคิดแผนธุรกิจขึ้นมาอย่างจริงจังเนื่องจากจะท าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน และ
เมื่อมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน จากนั้นจึง
วางแผน และด าเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ 

นอกจากนี้ปิ่นฟ้าฟาร์มยังคงพบกับปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากพ้ืนที่ของปิ่นฟ้า
ฟาร์มนั้นค่อนข้างกว้างจึงจ าเป็นจะต้องใช้แรงงานที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการ
จ้างบุคลากรที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรจะน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้งานเพ่ือลดจ านวน
แรงงานทางการเกษตรเช่น การใช้เทคโนโลยี Internet of Things กล่าวคือเครื่องจักร หรือเครื่องมือ
ทางการเกษตรสามารถท างาน และควบคุมผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีไร้สายได้ ซึ ่งผู ้วิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าหากมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานด้านการเกษตรแทนแรงงานแล้วนอกจากจะท าให้
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้อีกด้วย 
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การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึง่” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่

เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
ธนะกิจ อินยาโส* 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐใน

โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน
บริบทของผู ้ประกอบการร้านค้าที ่เข้าร่วมโครงการ ซึ ่งเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธ ี (Mixed Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)  โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
การทบทวนวรรณกรรม และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อศึกษา
ประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมี

ความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง (“X ” = 3.85) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากกว่า

โครงการเราชนะ (“X ” = 3.70) เนื่องจากโครงการคนละครึ่ง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน
ได้มากกว่า และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยที่รัฐบาลร่วมออกค่าให้จ่าย
ให้ร้อยละ 50 ของการซื้อสินค้าและบริการ โดยจ ากัดวงเงินไม่เกินวันละ 150 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับจ านวน
เงินที่ประชาชนเป็นผู้ร่วมออกร้อยละ 50 จะเป็นจ านวนเงินที่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน 

 
 

_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: tanakit.iny@stu.nida.ac.th 
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 ซึ่งเป็นวงเงินเกือบเทียบเท่าค่าแรงขั้นต ่าที่วันละ 331 บาท แต่โครงการเราชนะแม้รัฐบาลเป็น

ผู้สนับสนุนค่าครองชีพแบบร้อยละ 100 ในกรอบวงเงินสัปดาห์ละ 700 บาท แต่ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการเป็นแค่เพียงประชาชนกลุ่มเล็ก ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน
เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เมื่อหมดโครงการรายได้เฉลี่ยต่อวันก็กลับไปเท่าเดิม โดย
ผู้ประกอบการส่วนมากยังอยากให้มีโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และยังเป็นการใช้งบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

 
 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเราชนะ, โครงการคนละครึ่ง, นโยบาย
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ธนะกิจ อินยาโส 
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1.บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้ เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 
2563 (วิกิพีเดีย.(2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 รายแรกนอก
ประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันยังคงมี
การแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 10,000 รายเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ 
และเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 
โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความ
เจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าเจ้าพระยา มีแม่น ้า
จ้าพระยาไหลผ่าน และแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมี
พื้นที่ทั ้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่าห้าล้านคน ท าให้
กรุงเทพมหานครเป็นเอกนคร (primate city) และศูนย์ชุมชนอ่ืนของประเทศไทยด้อยความส าคัญลง 
มีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็น "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากร
มากเป็นอันดับสองถึงสี่สิบเท่า กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยมิได้มีสถานะ
เป็นจังหวัด ค าว่า กรุงเทพมหานคร นั้น ยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
อีกด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
 จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2561 
พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,676,648 คน โดยเป็นประชากร ชาย 2,679,453 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 2,997,195 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 52.80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ
ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใน
พื้นที ่กรุงเทพมหานคร เนื ่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ ่งมีจ านวน
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ประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศและมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพตั้งแต่ภาคการ
บริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุม ในการครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการ
คนละครึ่งและโครงการเราชนะ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง
โครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบและความเหมาะสมของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาเพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โควิด–19 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3.ค าถามส าหรับการศึกษา 
 1. ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน
บริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4.การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน
การเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะ
ท ามากน้อยเพียงใด 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย หากสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง 
 รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 169) ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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 กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลเป็น
เรื่องของการกระท าใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้น ตรง ครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
 อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผล คือ การกระท าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากน้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะประกอบด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง ระหว่างกลุ่มคน 3 
กลุ่ม อันประกอบไปด้วย (1) ภาคครัวเรือน (Households) (2) ภาคธุรกิจ (Firms) และ (3) ภาครัฐ 
(Government) โดยธุรกรรมระหว่างตัวละครต่าง ๆ นั้นจะเป็นระดับ “มหภาค” แต่เมื่อเน้นดูข้างใน
ตัวละครในการจัดการบริหารเงินของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะเป็นระดับ “จุลภาค” 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วนั้นจะพบว่า ความสัมพันธ์นั้นเริ่มจาก ภาคครัวเรือน ขาย
ปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ แรงงานและที่ดิน ผ่านตลาดทรัพยากรหรือ Resource Market ให้กับภาค
ธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต หลังจากนั้นภาคธุรกิจก็จะจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่า
ซื้อที่ดิน เป็นต้น คืนให้แก่ภาคครัวเรือนท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ ภาคครัวเรือนก็จะน ารายได้ที่มีมา
ซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบและท าให้เกิดการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อคนมีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลน า
รายได้จากภาษีมาพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะท าเองไม่ได้หรือไม่ได้
อยากท าเพราะไม่คุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) สร้างหน่วยงานรัฐและจ้างคนมาท างาน (ส านักงานเขต ส านักงานที่ดิน เป็น
ต้น) เพื่อท าตามนโยบายรัฐต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอาจจะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งรัฐนอก
จะรับรายได้จากประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อทรัพยากรการผลิตจากครัวเรือน 
(จ้างคนไปท างานให้รัฐ) และซื้อของจากหน่วยธุรกิจ (ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของภาคธุรกิจ) อีกด้วย 
โดยการจับจ่ายของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลล้วนมีผลต่อการขยายตัวและหดตัวของ
เศรษฐกิจทั้งสิ้น 
 และจากความสัมพันธ์ดังกล่าววิกฤตโควิด 19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนการเงิน
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลจึงเริ่มแก้ไขและเยียวยาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากโดยใช้มาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐาน
ราก ซึ่งในส่วนของภาคครัวเรือนจะเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เป็นการบริหาร
เงินของบุคคลหรือภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชะลอตัว ภาคธุรกิจจะเป็นเรื่อง Corporate Finance การเงินธุรกิจที่ภาครัฐออกนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อประคับประคองสถานประกอบการให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
ภาครัฐจะเป็นเรื่องการเงินการคลัง (Government Finance) ซึ่งมีเครื่องมือเยอะกว่าในการแก้ไข
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ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ตั้งแต่การปรับลกดอกเบี้ยนโยบาย การปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงการ
ขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต่าง ๆ 
 ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงต้องแปรมาเป็นกึ่งๆ เช่น ท า PPP 
รูปแบบการจัดการค่อนมาทางเอกชนมากขึ้น ความแตกต่างของการจัดการทางการเงินของภาครัฐ
และภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ภาครัฐ Maximize Welfare / Maximize Vote (เป็นแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง) จะ
เป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีกระบวนการการใช้เงินมากกว่า ถูกควบคุมโดยกฎหมาย ซึ่งการลงทุน
แต่ละโครงการนั้น ภาครัฐมองหลายมิติ (Cost-benefit analysis) ไม่ได้มองผลตอบแทนมิติด้าน
การเงินอย่างเดียว  
 2) ภาคเอกชน Maximize shareholder Wealth / Maximize Profit การลงทุนจะมอง
การได้ก าไร เป็นมิติทางด้านการเงิน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
 บุญชนะ อัตถากร (2516 : 432) ให้ความหมายการคลังภาคสาธารณะว่า เป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งปัญหาเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  1) ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 
  2) ปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชาติ 
  3) ปัญหาการท าให้คนมีงานท า 
  4) ปัญหาเสถียรภาพของระดับราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Richard A. Musgrave (1989) นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการคลังสาธารณะมีความ
คิดเห็นว่า รัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อน าไปผลิตสินค้าสาธารณะ
สินค้าเอกชน และบริการอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมด้วย ซึ่งการแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยตามหลักของ Pareto 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของสังคม เพื่อกระจายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคมจ าแนกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงกัน โดยผ่าน
มาตรการการคลังด้านรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า และการเก็บภาษีแบบทั่วไป มาตรการ
การคลังด้านรายจ่ายทั ้งในส่วนสวัสดิการเพื ่อลดความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการประกันสังคม เป็นต้น และส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
เพ่ิมพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการหารายได้ของผู้มีรายได้ต ่าหรือผู้ที่อยู่ในฐานะช่วยตัวเอง
ได้ เช่น โครงการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดการชลประทาน เป็นต้น 
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  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ โดยรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในระดับการ
จ้างงานเต็มที่ และรักษาระดับราคาหรือควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้คงที่ 
 ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ผ่านการเก็บภาษีอากร การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการ
ก่อหนี้สาธารณะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
 ภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนจะมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตและสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการน าเงินออมไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะน าเงินฝาก
เหล่านั้นไปให้ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลกู้ยืม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะต้องจ่ายภาษีอากรให้
เป็นรายได้ของภาครัฐบาล จากนั้นภาครัฐบาลจะน ารายได้จากภาษีอากรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตบริการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อสังคม เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้หากมี
การใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หาได้ รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงินจากทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้จ่ายใน
กิจการของภาครัฐเพิ ่มเติม ซึ ่งการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนั้นก็จะเป็นการน าเอาภาษีกลับคืนสู่
ประชาชนนั่นเอง 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
บริหาร รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพื่อน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและสามารถ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของ
ประชาชได้ถูกน ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
 4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
 5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) 
 2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy)  
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 3. นโยบายที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) 
 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
 ส่วนประเมินผล ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
โครงการ ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึงกระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดโดยมีมาตรฐานและเครื่องมือ
ในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้”การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอากระจกมาส่อง
ให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
 2. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
 3. เพ่ือปรับปรุงงานถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่
ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อเราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยพิจารณา
ว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใดเช่นขาดความร่วมมือของประชาชนขัดต่อค่านิยมของประชาชนขาด
การประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่อเมื่อเราทราบผลของการประเมินผลเราก็
จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
 4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้นผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก 
 5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื ่องเราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการแต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ
สม ่าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป 
 โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ (วรเดชจันทรศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล. 2541 : 44)  
 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) 
 4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
 6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
 7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 



ธนะกิจ อินยาโส 
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 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณศิริ บดีรัฐ, ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศ ึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
 ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ได้ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้: การประเมิน
เชิงนโยบายและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมลงทะเบียนใน
มาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน และปัจจัย
ทางด้านภาครัฐได้แก่ ระบบการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 
 อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการ “เราไม่ทิ ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที ่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค ผลกระทบ
ทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤต
ตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่ทันสมัย จึงท า
ให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ได้ 
ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อเกิดการ
ลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมา
หมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้ 
 วชิรวัชร งามละม่อม และ จิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ได้ศึกษาการประเมินผลนโยบาย
ช่วยเหลือชาวนานาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนโยบาย
ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อมของนโยบาย พบว่า ชาวนาทราบถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจ่ายเงิน
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ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเข้าใจเป้าหมายในการจ่ายเงินให้กับ

ชาวนาจาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนาขอรับเงินช่วยเหลือกับ ธกส. มีค่าสูงที่สุด (𝑥̅  = 3.08,      
S.D. = .838) (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของนโยบาย พบว่า วัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานใช้ร่วมกับงานประจ าจึงสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในเชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประสานงานตามที่ส่วน

ราชการก าหนดได้อย่างทั่วถึงมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅  = 3.07, S.D.  = .854) (3) ด้านกระบวนการด าเนินการ
ตามนโยบาย พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดล าดับขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างเป็น
ระบบ ประกอบกับการใช้ข้อมูลจากสมุดทะเบียนเกษตรกรในการน าไปใช้ในการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ 
ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการส ารวจและปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลืออยู่เสมอมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅  = 3.16, S.D. = .804) และ (4) ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่า
การแก้ไขปัญหาที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการ
เพาะปลูกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งในเชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่า
นโยบายการช่วยเหลือชาวนาท าให้ชาวนาสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในภาคการเกษตรได้อย่าง

เหมาะสมมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅  = 2.88, S.D. = .951) 
 นายกิตติพัฒน์ บัวอุบล (2560) ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสินเชื่อซับไพรม์ที่มี
ต่อการเติบโตของผลผลิตศักยภาพของไทย โดยเปรียบเทียบการประมาณผลผลิตศักยภาพสองวิธีที่
เป็นที่นิยมใช้อย่างวิธีสมการการผลิตและวิธี Hordrick-Prescott filter พบว่าทั้งสองวิธีให้ผลการ
ประมาณใกล้เคียงกัน แต่การประมาณด้วยวิธีสมการการผลิตมีความเหมาะสมมากกว่าในแง่
ความสามารถในการอธิบายอัตราเงินเฟ้อและมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รองรับ นอกจากนี้ ใน
การศึกษาได้ใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงพลวัตรของวิกฤติ
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ต่อผลผลิตศักยภาพของประเทศไทย โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของราคาที่
อยู่อาศัยและอัตราการค้างช าระหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ และจากการค านวณ Impulse Response Function พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อผลผลิตศักยภาพของไทยโดยท าให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตศักยภาพลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 0.01-0.03 ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 0.16 ใน 5 ปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงในการจ้าง
งานและการสะสมทุนที่ชะลอลงเป็นเวลานาน 
  
 นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง The Sub – 
Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ซึ่งได้เกิดข้ึนในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื ่อวิกฤตสินเชื ่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage Crisis) ได้
ขยายตัวเป็น วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้มีการ
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ด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน อัน
แสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
ของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับการ
กล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic 
Recovery Act of 2008) ได้สร้างระบบตรวจสอบขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานใน
ระยะยาวอีกด้วยประกอบด้วยรัฐบัญญัติย่อยถึง 3 รัฐบัญญัติ อันได้แก่ 
  - รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื ่อเคหะ3 ค.ศ. 2008 (Federal 
Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
  - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 (Hope 
for Homeowner Act of 2008)    
  - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 2008 
(Foreclosure Prevention Act of 2008)  
 2. รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)  
 3. รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) 
 Naoyuki Yoshino , Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง 
นโยบายทางการเง ินและความผันผวนของราคาน ้าม ันหลังว ิกฤติส ินเช ื ่อซ ับไพรม์ (ว ิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy 
monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 – 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่
อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ของประเทศผลักดันให้ราคา
น ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่องจาก
น ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
 โครงการเราชนะ 
 โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย
การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 ล้าน
คน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - 
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กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยวงเงินช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถ
ด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นส าคัญ ซึ่ง
ความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย 
รับจ้าง เกษตรกร 
 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยา
โควิด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในโครงการ
เราชนะ โดยการเพ่ิมวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย
ให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท 
 โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
(2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรา
ชนะ 
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รูปที่ 1 แผนผังการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ (https://www.เราชนะ.com/) 

 
 โครงการคนละครึ่ง 
 โครงการคนละคร ึ ่ง ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อฟ ื ้นฟู เศรษฐกิจระดับฐานราก ส  าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดย
ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาท
ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่าย
หมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 

การปกครอง กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 180 แขวง 50 เขต มีส านักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,676,648 คน โดยเป็น
ประชากร ชาย 2,679,453 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากร
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หญิง 2,997,195 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด โดยประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 

 
รูปที่ 2 จ านวนประชากรและพ้ืนที่รายเขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 

 
ที่มา: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

 สภาพทั ่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วน
สาขาการผลิตแยกเป็นภาคการเกษตร 2,431 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 5,019,585 ล้านบาท 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 573,907 บาท/คน/ปี 
 

5.ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 196,867 
ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จ านวน 399 ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เพื่อ
ความแม่นย าในการประมวลผลที่มากขึ้น 
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 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี ้การวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื่อสาธารณะรวมทั้งข้อมูล Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่ง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 

6.ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ด ้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู ้ประกอบการร้านค้า  พบว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
คือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนมากประกอบกิจการค้าประเภทอาหาร / 
ของหวาน / เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 20.8 สถานที่ตั้งของร้านค้าส่วนมากอยู่ในห้างสรรพสินค้า คิด
เป็นร้อยละ 34 มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3 
ช่วงเวลาในการเปิดด าเนินการเฉพาะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 65.7 



การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหวา่ง“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละคร่ึง” ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตาม
หลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตาม
หลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context) โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) 
ด้านผลผลิต (Product)  และด้านกระบวนการ (Process) ตามล าดับ  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model  

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X  SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

4.18 0.52 เห็นด้วยมาก 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.79 0.49 เห็นด้วยมาก 2 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.64 0.54 เห็นด้วยมาก 3 
ด้านผลผลิต (Product) 3.79 0.51 เห็นด้วยมาก 2 

รวม 3.85 0.37 เห็นด้วยมาก  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมี
ระดับความคิดเห็น ของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
การค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
รองลงมาคือ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนข้ออ่ืน ๆ ได้แก่  การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ การรับทราบว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และการรับทราบว่า
มาตรการ “โครงการคนละครึ ่ง” มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตัวท่านเองใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของ
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
มีระดับความคิดเห็นในอันดับแรกคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่งไว้อย่าง
ชัดเจน นั่นคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากส าหรับร้านค้าและผู้ค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
อันดับที่ 2 คือ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารกรุงไทยและที่ว่าการอ าเภอหรือที่ท าการเขต 
มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกา หมึกพิมพ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับให้บริการใน
การติดต่อขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ 
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จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากในทุกข้อ อันดับแรกคือภาครัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงวิธีการด าเนินงานและการ
จ่ายเงินเข้าระบบในโครงการคนละครึ่งให้กับร้านค้าและผู้ค้าที่ชัดเจนและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 รองลงมาคือ ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 อันดับที่ 3 คือ หน่วยงานภาครัฐมีการติดตามและประเมินผลจากร้านค้าและผู้ค้าที่เข้า
ร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในการด าเนินมาตรการอื่นต่อไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และอันดับสุดท้ายคือ การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละ
ครึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกผู้ประกอบ
ร้านค้าคิดว่าการจ่ายเงินจากภาครัฐให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือโครงการคนละครึ่ง
ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และอันดับสุดท้ายคือ มี
ความพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามล าดับ 
 ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระหว่าง 
13,0001 – 16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการ
เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 351 - 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 รายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวม
หลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่างระหว่าง 16 ,001 - 19,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 มี
ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 201 – 250 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการคนละครึ่ง
ต่อไปคิดเป็นร้อยละ 92.8 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการคนละครึ่งควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรให้มีต่อไป 371 92.8 
ไม่ควรให้มีต่อไป 29 7.2 

รวม 400 100.0 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ 
ประเภทของร้านค้า ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่แตกต่าง
กัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่าง
กัน และ ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา สถานที่ตั้งของร้านที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อ
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การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05   
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่าง 
1,001 - 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการ
เข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 201 - 250 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวม
หลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 16,001 - 19,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.8 ยอดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 301 -350 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการเราชนะต่อไปคิดเป็นร้อยละ 96  
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการเราชนะ
ควรมีต่อไปหรือไม ่

โครงการเราชนะควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรให้มีต่อไป 384 96.0 

ไม่ควรให้มีต่อไป 16 4.0 
Total 400 100.0 

 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะ
ตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่ง
ตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  ด้านผลผลิต (Product) และด้านกระบวนการ 
(Process) ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X  SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

3.74 0.55 เห็นด้วยมาก 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.72 0.54 เห็นด้วยมาก 2 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.65 0.52 เห็นด้วยมาก 4 

ด้านผลผลิต (Product) 3.67 0.54 เห็นด้วยมาก 3 
รวม 3.70 0.45 เห็นด้วยมาก  

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนก
ตามรายข้อ พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
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เราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามรายข้อของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากใน
ทุกข้อ อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อันดับที่ 3 คือทราบว่ารัฐบาลมี
เป้าหมายในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 การแพร่ระบาดของโควิด -19 
ส่งผลกระทบต่อรายได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และอันดับสุดท้ายคือ การรับทราบว่ารัฐบาลมีเป้าหมาย
ในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาในทุกข้อ อันดับแรกคือ แอพพลิเคชั่นถุงเงินมีความเหมาะสมต่อการใช้
งานเพื่อการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ โดยใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 รองลงมาคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะไว้อย่างนั่นคือเพื่อลดภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และอันดับสุดท้ายคือ ธนาคารกรุงไทยและที่ว่า
การอ าเภอหรือที่ท าการเขต มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกา หมึกพิมพ์ 
โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับให้บริการในการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการเราชนะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ ภาครัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงวิธีการด าเนินงานและการ
จ่ายเงินเข้าระบบในโครงการเราชนะให้กับร้านค้าและผู้ค้าอย่างชัดเจนและทั่วถึ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76 รองลงมาคือ ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 และอันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานภาครัฐมีการติดตามและประเมินผลจากร้านค้าและผู้ค้า
ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในการด าเนินมาตรการอื่นต่อไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากในทุกข้อ อันดับแรกคือ ภาครัฐมีการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบโครงการเราชนะตรงตามก าหนดเวลา 
และไม่เกินก าหนดที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ โครงการเราชนะช่วย
กระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และอันดับสุดท้ายคือ มี
ความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต่อ
การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ ประเภท
ของร้านค้า และระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการที่แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่างกัน และผู้ประกอบการที่มีระดับ
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การศึกษา สถานที่ตั้งของร้าน และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็น
ต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05   
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการเราชนะ” 
 จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื ่อสาธารณะรวมทั ้งข้อมูล Online และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู ้ประกอบการที ่เข ้าร ่วมโครงการคนละครึ ่งและโครงการเราชนะในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1) โครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้าน
ตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อยู่ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
 จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากอยากให้โครงการ
คนละครึ่งยังคงด าเนินต่อไปร้อยละ 92.8 เนื่องจากเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมาก
ยิ่งขึ้น แต่ก็มีผู้ประกอบร้อยละ 7.2 เห็นว่าไม่ควรให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไป  
 2) โครงการเราชนะ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้านตาม
หลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
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  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากอยากให้โครงการ
เราชนะยังคงด าเนินต่อไปร้อยละ 96 เนื่องจากเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และยัง
เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประชาชนมีการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่ก็มี
ผู้ประกอบการร้อยละ 4 เห็นว่าไม่ควรให้มีโครงการเราชนะต่อไป เนื่องจากมองว่าโครงการเราชนะมี
ความไม่เสมอภาค เพราะไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคน มีเพียงประชาชนบางกลุ ่มได้รับ
ผลประโยชน์เท่านั้น 

 จากข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("𝑥̅ "  = 3.85) 

มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากกว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ ” = 3.70)  
 

7.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเรา
ชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหา
นคร มีสาระส าคัญท่ีสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP 

Model (𝑥̅  = 3.70) และโครงการคนละครึ่งตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model    

(𝑥̅  = 3.85) จะเห็นได้ว่า ในบริบทหรือในมุมมองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและ
โครงการคนละครึ่ง มีความเห็นว่าโครงการคนละครึ่งมีประสิทธิผลมากกว่าโครงการเราชนะ โดยมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับ 0.15 ถึงแม้ว่าโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งจะมีประสิทธิผลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งคู่ แต่ในบริบทของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ
และโครงการคนละครึ่งแล้วนั้น ผู้ประกอบมีความคิดเห็นว่าโครงการคนละครึ่งมีประสิทธิผลมากกว่า 
เนื่องจากลดโอกาสของการทุจริต การแจกวงเงินสนับสนุนที่ไม่โปร่งใส เมื่อกระบวนการทั้งหมดถูก
โยกมาอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการให้วงเงินบน
แอปเป๋าตัง จะลดโอกาสทุจริตดังกล่าวไปได้อย่างมหาศาล ท าให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของวงเงินช่วยเหลือได้เนื่อ งจาก
ประชาชนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐโดยตรง ซึ่งประชาชนก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทัน
ถ่วงที และวงเงินที่ได้รัยในแต่ละวันนั้นมีความเพียงพอต่อการด ารงชีพเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต ่า  
 โครงการคนละครึ่งมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมของโครงการคนละครึ่งที่ 193,458.3 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 98,351.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107.3 ล้านบาท ซึ่ง
ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 60 ,000 ล้านบาท 
อีกทั้งโครงการคนละครึ่ง ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่ านระบบการร่วมจ่าย 
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กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นผู้ที่พอจะมีรายได้เพ่ือมาร่วมจ่ายกับรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ท่ีแท้จริง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย รวมไปถึงผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งช่วยรักษารักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอีก
ด้วย 
 โครงการเราชนะได้ด าเนินโครงการสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 มียอดใช้จ่าย
ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.7 ล้านสิทธิ มูลค่าใช้จ่ายรวม 101,301 
ล้านบาท  
  2) กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านครงการเราชนะ จ านวน 
17.1 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 151,344 ล้านบาท  
  3) กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน 2.4 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ ายรวม 
20,830 ล้านบาท 
 ส่วนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรายย่อย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1.3 ร้านกิจการ 
โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 52,948 ล้านบาท  
  2) ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 93,182 ล้านบาท  
  3) ร้านโอท็อป มูลค่าการใช้จ่าย 11,371 ล้านบาท  
  4) ร้านค้าทั่วไปและอ่ืน ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 110,501 ล้านบาท  
  5) ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 5,293 ล้านบาท 
  6) ขนส่งสาธารณะ มูลค่าการใช้จ่าย 180 ล้านบาท 
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบกิจการหรือร้านค้า
ประเภทอาหาร ของหวาน หรือเครื่องดื่ม เป็นอันดับแรกและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่สร้างการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี 
 จากแนวคิดและทฤษฎีการคลังสาธารณะจะพบว่า การคลังสาธารณะ คือ การด าเนินงานของ
รัฐในการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล โดยเกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่ายและการ
ก่อหนี้ของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีขอบเขตเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน 
รายรับ รายจ่าย และหนี้สาธารณะ โดยรัฐบาลควรมีหน้าที ่ที ่ส าคัญขั ้นพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ 3 
ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความม่ังคั่งของสังคม 
  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ 
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 ซึ่งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ จัดเป็นนโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ (Distributive Policy) ซึ ่งเป็นนโยบายที่เน้นการจัดสรรทรัพยากร เพื ่อประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ในที่นี้คือผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการทั้งสองโครงการ นโยบาย
ประเภทนี้จะมีลักษณะของการน าเงินงบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเพื่อช่วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ผ่านการที่รัฐให้การอุดหนุนแก่
กลุ่มเป้าหมายของทั้งสองโครงการ ตอบสนองต่อหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ  
 จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ (2552) ศึกษาศึกษาวิจัยเรื่อง The 
Sub – Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกา ได้มีการด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับ
หลายฉบับด้วยกัน อันแสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 
  1)  รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and 
Economic Recovery Act of 2008) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ
สินเชื่อเพ่ือการเคหะของพลเมืองอเมริกัน 
  2) ร ัฐบัญญัติส ่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉ ิน ค.ศ. 2008 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008) รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับการ
กล่าวถึง ในฐานะที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน งบประมาณขนานใหญ่ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบ
การเงินของสหรัฐอเมริกา มีสาระส าคัญ คือ การให้อ านาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้
การประกันสินทรัพย์ที ่มีปัญหาใน ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาเพื ่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
เสถียรภาพและป้องกันการชะงักงัน ของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน 
  3) รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 2009 (American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) รัฐบัญญัติฉบับนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
เยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายที่พลเมืองอเมริกันก าลังเผชิญ มีสาระส าคัญในการก าหนด
งบประมาณเพื่อการต่าง ๆ เพื่อ ประโยชน์ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิการลดหย่อนภาษี
อากรการสังคมสงเคราะห์ การแก้ปัญหางานว่างงาน การลงทุนจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษา
การสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจน
แจกจ่าย เม็ดเงินส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ 
  4) บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) ในการแก้
วิกฤต ได้แก่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ปล่อยกู้สินเชื่อระยะสั้นให้แก่
ธนาคารและสถาบันการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต ่า และอัดฉีดสภาพคล่องนอกระบบธนาคารอาทิ
ตลาดตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper Market) 
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  5) จัดท าโครงการเพื ่อการกู ้ยืม (Lending Program) ร่วมกับกระทรวงการคลัง 
สหรัฐฯเพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก 
  6) ร ับซ ื ้อค ืนตราสารหนี ้ท ี ่หน ุนโดยสินเช ื ่อท ี ่อย ู ่อาศัย (Mortgage-Backed 
Securities) ซึ่งได้รับการค ้าประกันจากบริษัท Fannie Maeหรือบริษัท Freddie Mac 
 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรัฐบาลไทยที่ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังงกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และได้ออกมาตรการ รวมถึงโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราชนะ และโครงการคนละครึ่ง ใน
การเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีการด าเนินนโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในหลายภาคส่วนด้วย เพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้สามารถด าเนินต่อไปได้  
 จากผลการศึกษายังพบว่ามีความสอดคล้องกับ อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ , วิจิตรา ศรีสอน และ 
สุริยะ ประภายสาธก (2563) ที่ศึกษาการประเมินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 
บาท (3 เดือน) ในพ้ืนที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหา
วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด 
วิตก กลัว กังวลในสถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจาก
โรค เช ่นเดียวกับผู ้ประกอบการที ่ เข ้าร ่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ ่งในด้าน
สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) ผู้ประกอบการรับทราบว่าวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผล
กระทบต่อการค้าขาย การประกอบอาชีพของประชาชน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคก็ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ความเข้าใจแนวคิด วิธีการ 
และการปฏิบัติตาม การรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท คือ รู้จักช่องทางการลงทะเบียน www.
เราไม่ทิ้งกัน.com มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน การเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ในการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละ
ครึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ด้าน
ผลกระทบพบว่า ผลกระทบทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้
ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤตตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพ
ของประชากรที่ทันสมัย จึงท าให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อการยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการที่มีความเห็นว่าจ านวนเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการเราชนะ และโครงการคนละ
ครึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน ซึ่งมีความเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
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8.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินในการกระตุ้น
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ในสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันผู้ประกอบการยังมีความต้องการ
ความช่วยเหลือในเชิงความรู้ และการศึกษา เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้สามารถด ารงอยู่ได้ใน
ปัจจุบัน และความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการตามโครงการของรัฐบาลนั้น จะส่งผลให้
รัฐบาลมองเห็นถึงจุดผิดพลาดในการด าเนินโครงการมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ประชาชนทุกคน 
อีกทั้งการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้น จะส่งผลให้โครงการนั้นเกิด
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการด าเนินโครงการได้ง่ายขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 เพื ่อให้การพัฒนามาตรการสวัสดิการแห่งรัฐให้กว้างขึ ้นกว่าเดิมผู ้ว ิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ควรปรับเรื่องการศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 1 โครงการเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 2) ควรศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายอื่น อาทิ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้เห็นถึงความพึงพอใจ
ของทกุภาคส่วน ว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการ
ของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้นโดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) สามารถแบ่งออกได้ 2กลุ่มประกอบด้วยผู ้ประกอบการด้านโลจิ
สติกส์ภาครัฐ 4 แห่ง จ านวน 4 คนและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เอกชน จ านวน 4 คน และเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐ
และเอกชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้  ด้านกลยุทธ์ขององค์การ ผู้ประกอบการด้านโลจิ
สติกส์ภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการก าหนดเป้าหมายในการแข่งขัน
เพ่ือจะได้พัฒนากลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชน ด้านโครงสร้างองค์การ มี
การก าหนดโครงสร้างตามกระบวนการหรือหน้าที่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชนใน
เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านระบบการปฏิบัติงาผู้ประกอบการมีการจัดท าระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดี ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการแข่งขัน ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลากร
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชน โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้งานอย่างสม ่าเสมอ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมโยงระหว่าง 
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ความเป็นเลิศและส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่สอดคล้องกับปัจจุบัน ด้านค่านิยมร่วม 
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมหรือการกระท าที่เป็นการก าหนด
ทิศทางองค์การร่วมกันของบุคลากรตามค่านิยม 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, การแข่งขัน, ด้านโลจิสติกส์ 
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Factors affecting the competitiveness of logistic operators  
Public and Private Bangkok Province 

 
 
 

Thanutcha Lertruchatapaphat* 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to Factors affecting the competitiveness of 
logistic operators Public and Private Bangkok Province. And able to use the information 
from the research to be a guideline for those involved in improving and improving the 
management of public and private logistics operators in Bangkok. Qualitative research 
The population used in this study is Purposive sampling which can be divided into 2 
groups consisting of 4 public logistic operators, 4 persons and 4 logistic operators. The 
data were collected by 4 private persons and collected in-depth interviews. 
 The results of the study of factors affecting the competitiveness of public and 
private logistics operators in Bangkok Organizational strategy Public and private logistics 
operators in Bangkok Province. Determine the target of competition in order to develop 
the strategy of the public and private logistics operators. Organizational structure The 
structure is defined according to the process or duty of the public and private logistics 
operators in Bangkok. Operational system Entrepreneurs have established appropriate 
monitoring and evaluation systems and have good strategies in terms of personnel. 
Entrepreneurs have to develop personnel with knowledge, skills, modern and suitable 
for competition. In terms of skills, knowledge, and capabilities, personnel, operators in 
the public and private logistics  
_______________________ 
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The personnel must be trained regularly to develop knowledge and skills. In the form 
of management There is an organization culture that connects between excellence. 
And resulting in an increase in competitiveness that is consistent with the current In 
the common values Public and private logistics operators have organized activities or 
actions that define the organization's common direction of personnel based on the 
values and beliefs that are accepted throughout the organization. 
 
Keywords: Factors, competitiveness, logistic 
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1. บทน า  
สังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ดังนั้น ทุกประเทศจึงจ าเป็นที่
ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ส าคัญที่จะ
ใช้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยท าให้มนุษย์มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ รู้จักแก้ปัญหา พึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รู้จักการประยุกต์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น และพัฒนาพื้นฐานทางความคิด สติปัญญา จิตใจ เพื่อให้
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีก
ทั ้งยังเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ  การศึกษาของไทยได้มีวิว ัฒนาการมาโดยตลอด 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาจึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรที่ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงแล้ว ประเทศนั้นก็มักจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ก็เพราะว่า การ
พัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยก าลังคนเป็นส าคัญ การศึกษาเป็นการ สร้างบุคคลทุกสาขาวิชา เพ่ือ
พัฒนาให้กับธุรกิจทุกสาขา เราจึงจ าเป็นต้องให้ ความส าคัญแก่การศึกษาเป็นอันดับแรก ในสังคมไทย
ในปัจจุบัน การศึกษาจะใช้ใน การประกอบอาชีพและเป็นตัววัดความสามารถในการเข้าท างานในแต่
ละต าแหน่ง ขององค์กรต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และระดับวุฒิการศึกษา จึงท าให้ในปัจจุบัน
นักศึกษาได้ให้ความสนใจศกึษาต่อในระดับต่างๆ ในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ, ความก้าวหน้าและ
ต าแหน่งหน้าที่การงาน แนวโน้มของนักศึกษาปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันวุฒิปริญญาตรี
อาจไม่เพียงพอต่อการสมัครเข้าท างาน ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันปริญญา
บัตรถือเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับการพิจารณารับและเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงาน นอกเหนือจาก 
ประสบการณ์ในการท างาน ดังนั้นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจึงเป็นอีกตัวเลือก หนึ่งของการ
ตัดสินใจของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่ใช้ในการเลือกสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  (ณีชญา 
โหมดเครือ, 2561 : 3) 
 ปัจจุบันหลายครอบครัวนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ รวมถึงการศึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้นไม่กี่เดือน เหตุผลเพื่อต้องการให้บุตรหลานมี ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และ
วิชาการ อีกทั้งยังเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตในต่าง แดนไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันก็เกิดค าถาม
ขึ้นเกี่ยวกับการเลือกสถาบันการศึกษาที่ มีอยู่มากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่กา รเลือก
ประเทศ ความแตกแต่งของ ระบบการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ดังนี้  1. ความพร้อม
ด้านการเงิน แต่ละประเทศจะมีอัตราค่าครองชีพที่สูงต ่าต่างกัน ไป แม้ในประเทศเดียวกันแต่ต่างเมือง
ต่างรัฐ ก็อาจมีค่าครองชีพที่ต่างกันอย่างมาก ดังนั้นก็วางแผนการเงินส าหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
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อันรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และสันทนาการอื่น ๆ จ าเป็นต้องรวมอยู่ในบัญชี
รายจ่ายที่ต้อง เตรียมพร้อมไว้แต่แรก และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการ 
เจ็บป่วยขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ที่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอาจต้องเผื่อเงินไว้อีก ก้อน หากเรา
ไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ประโยชน์ข้อส าคัญของการเตรียมเงิน
ส ารองในบัญชีเงินฝาก คือ เป็นหลักประกันใน การขออนุมัติวีซ่าด้วย 2. ความพร้อมของผู้ศึกษาแม้
ความพร้อมทางการเงินจะเป็นปัจจัยต้น ๆ ใน การส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ความพร้อมของผู้ศึกษา ก็ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านภาษา ซึ่งผู้
ศึกษาต่อ สามารถที่จะสอบวัดความรู้โดยข้อสอบแต่ละสถาบันจัดให้ แต่ทั้งนี้ความสามารถ ต้านภาษา
จะพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากผู้ศึกษาต่อตัดสินใจเรียนภาษาใน ต่างประเทศกับเจ้าของภาษา 
การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ต่างออกไป ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาต้อง
เตรียมใจไว้เผชิญ 3. ชื่อเสียงของสถาบัน ความน่าเชื่อถือของสถาบันอาจต้องให้การบอกเล่า ปากต่อ
ปากจากผู้เคยศึกษา แต่ปัจจุบันมีการจัดอันดับของสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ ระดับโลก ทวีป ประเทศ
และบางครั้งมีการจัดอันดับแบบแยกเป็นสาขาวิชาอีกด้วย ซึ่ง การจัดอันดับจะค านึงถึงคุณภาพของ
อาจารย์ ผลงานของทั้งนักเรียนและอาจารย์ อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น ในส่วนของ
การเลือกศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท อาจจะต้องค านึงถึงการได้รับรองคุณภาพจากบางหน่วยงาน เช่น 
รับรอง คุณภาพจาก British Council, IDP Education, ส านักงานก.พ. หรือมหาวิทยาลัยชั ้นน า 
ต่างๆ เป็นต้น การเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสถาบันที่น่าเชื่อถือเป็นอีกการ ลงทุนเพ่ืออนาคต
ของผู้ศึกษาต่อ เพราะองค์กรใหญ่ๆ พร้อมที่จะรับพนักงานที่จบ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน าจาก
ต่างประเทศ (ปรียานุช อินเทวา, 2556 : 268-269) 
 สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) เป็นศูนย์แนะแนวระดับแนวหน้า
ของประเทศไทย เราเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ภายใต้การน าของนักบินการบิน
ไทย  นายสมฤกษ์ วรรณกลาง และ กัปตันชาญณรงค์ โกลิตะวงษ์ โดยมีที ่ปรึกษาผู ้มากด้วย
ประสบการณ์ ท่านบุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1) การก่อตั้งศูนย์แนะ
แนว GET เริ่มต้นจากการที่คนรู้จักฝากดูสถานที่เรียนในต่างแดน ในประเทศท่ีเราบินไปท างานอยู่เป็น
ประจ า เช่น นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ซึ่งเป็นเรื ่องที่ไม่ยาก เพราะเราได้มีโอกาสเห็น
สภาพแวดล้อมจริง ความเป็นอยู่ และยังได้เห็นลักษณะนิสัยของผู้คนในแต่ละที่ ที่ส าคัญเรายังได้ไป
เยี่ยมชมสถานที่เรียนด้วยตัวเอง เพ่ือให้เห็นสภาพการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ละ
แห่ง ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษาเพื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาให้ผู้ปกครองใช้
เปรียบเทียบเพ่ือหาสถาบันที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและลักษณะนิสัยของบุตรหลานมากที่สุด
จากจุดเริ่มของการดูแลอย่างใกล้ชิดนี้ และความจริงใจในการเสาะหาสถานศึกษาที่เหมาะสม ท าให้
เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และได้รับการแนะน าแบบปากต่อปาก จนในที่สุดพี่นักบินทั้ง
สองจึงตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จ ากัด ขึ้นเพื่อดูแลให้ค าปรึกษากับ
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นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ (สถาบันแนะแนว เก็ท 
เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล, 2564 : 10) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) เพื่อจะน าผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนา วางแผนการบริหารจัดการของสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทรา
เวล (GET) ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการด าเนินงาน และ
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนๆ  
  

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ด
ดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) 
 

3.ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่เข้ามาขอใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์  ทรา
เวล (GET) จ านวน 2,078 คน (สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์  ทราเวล GET, 2564 : 6) 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาด ตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamana อ้างถึงใน 
กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560 : 29) โดยการ ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จึง
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา 350 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นการสุ่มโดยถือว่าประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2560, หน้า 19) จากจ านวนประชากรทั้งหมด  
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยนี้จะเน้นกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองสนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ
บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
  1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดังนี้   
   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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   1.2 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการได้แก่ การโฆษณา การตลาด
ทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
   1.3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า และความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า 
  2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะ
แนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)  
 

4.ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 ความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกโดยจะ
พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ประหยัดทรัพยากรที่สุดและเป็นทาง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ดังนี้ 
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2553 : 187) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรือ
การเลือกทางด าเนินการที ่เห็นว่าดีที ่สุดทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2554 : 7) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 ภารดี อนันต์นาวี (2557 : 159) ให้ความหมายการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที ่ใช้
เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์ และหาทางเลือก เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติที ่ดีที ่สุดซึ่ง
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 สมคิด บางโม (2558 : 175) การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติ ซึ่งมีหลาย
ทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพ่ือความส าเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 ศิรวิรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560 : 231) การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือก
ซึ่งคาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แม้ว่าการตัดสินใจในการบริหาร
ไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดด้วยการตัดสินใจ เพราะต้องมีการก าหนดปัญหาก่อนจึงจะตัดสินใจแล้วจึงน าไป
ปฏิบัติ 
 Kotler, 2003:11(อ้างถึงใน สืบชัย อันทะไชย 2552: 2) กล่าวว่าวิธีการที่ผู้บริโภคท าการ
ตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายในคือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพ และทัศนคติของ
ผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที ่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

586 

กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ และสุดท้ายคือประเมินค่าของทางเลือก
เหล่านั้น 
 Kerin, Berkowitz, Hartley and Rudelius 2003: 39 (อ้างอิงใน วรปรีชา กมลาศน์ ณ. 
อยุธยา (2558 :39) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมการตลาด ด้านจิตวิสัย สังคม วัฒนธรรมและด้านสถานการณ์ซื้อ 
 สรุปได้ว่าการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกผลลัพธ์ หรือ ค าตอบใด ค าตอบ
หนึ่ง จากหลายๆทางเลือก โดยผ่านการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่างๆแล้ว แล้วได้ตัวเลือก
สุดท้ายที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่ในการเลือก 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 Kotler (2012: 496) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด เพ่ือสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภค เพ่ือเข้าใจในตราสินค้าหรือ
แบรนด์นั้นๆ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค โดยวิธีที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์และแนะน าการสื่อสารแบบ
ต่างๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมี ความชัดเจนสอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบ
มากที่สุด โดยผ่านข่าวสารต่างๆ 
 Duncan (2005: 373) ได้ให้ความหมายไว้ว ่าการสื ่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็น
กระบวนการสร้างคุณค่าส าหรับตราสินค้า (Brand Value) โดยต้องมีกระบวนการประสานท างาน
ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ (Cross-Functional Process) เพ่ือการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ที่
มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders) 
 ดารา ทีปะปาล (2558 : 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า
หมายถึงแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดที่ผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมา โดยการ
น าเครื่องมือสื่อสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มี
ความชัดเจนสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลตามที่มุ่งหวัง 
 กมล ชัยวัฒน์ (2558 : 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรคือ          
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เพ่ือวางแผนพัฒนา ด าเนินงาน และประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารตราสินค้าที่
มีการท างานสอดประสานกันวัดผลได้และมีการจูงใจในช่วงเวลาหนึ่งๆกับผู้บริโภค ลูกค้า ลูกค้า
คาดหวัง พนักงานผู้เกี่ยวข้องอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายคือการสร้าง
ผลตอบแทนกลับมาในรูปของเม็ดเงินสร้างตราสินค้าและมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สิทธิ์ ธีรสรณ์ 
(2559 : 202) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
วางแผนที่มุ่งสร้างความมั่นใจว่าจุดสัมผัสด้านตราผลิตภัณฑ์ทุกจุดที่ลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ได้มาสัมผัส มีความเก่ียวข้องกับคนนั้นและมีเนื้อหาคงเส้นคงวาโดยตลอด 



ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภัสร ์
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560: 461) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการวางแผนการสื่อสารทางการ
ตลาด โดยมุ่งที่การสร้างมูลค่าเพิ่มและประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ของเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น 
การโฆษณา (Advertising) การตอบสนองทางตรง(Direct response) การส ่งเสร ิมการขาย (Sales 
promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Realations, PR) โดยประสมประสานเครื่องมือ เหล่านี้นี้เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกัน และมีผลกระทบในการสื่อสารทางการตลาดสูงสุด 
 สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการคือแนวความคิดของการสื่อสารการตลาด
ที่ผู้บริหารได้มีการวางแผนและพัฒนาขึ้น ด้วยการน าเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมา
ประสมประสานกันอย่างเหมาะสมและลงตัว มิใช่เพียงแค่การน าเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดเพียง
ชนิดเดียวมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขาย ลูกค้าสามารถรับรู้ข่าวสารจากหลายช่องทาง เช่น จากโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
ต่างๆ จากการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย รวมทั้งจากประเภทของ
ร้านค้าที่ผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย ทั้งนี้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีวัตถุประสงค์ให้บริษัท
สามารถส่งข่าวสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย รวมถึงเพ่ือให้เกิดการตอบสนองตามที่องค์กรมุ่งหวัง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้า 
 ความหมายของภาพลักษณ์  
 Keller (2003 : 70) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ตราสินค้าว่าคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย
โปรแกรมของนักการตลาดที่พยายามเชื ่อมโยงความหมายของภาพลักษณ์อันดีต่อลูกค้า ซึ่งการ
เชื่อมโยงนี้จะช่วยให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงสิ่งที่องค์การต้องการสื่อสาร และเป็นการสร้างการรับรู้ของลูกค้า
ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ทัศนคติทางด้านบวกจะท าให้ลูกค้าเกิดการจดจ าและมีการนึกถึงตรา
สินค้าเป็นอันดับต้นๆหากต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ในภาพลักษณ์ตราสินค้าจะสื่อถึงความ
แข็งแกร่งของสินค้าและองค์การซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง หากเห็น
เพียงตราสินค้าลูกค้าก็จะมีการตอบสนองและเลือกซื้อบริการได้ทันที การสื่อความหมายที่แข็งแกร่ง
ของตราสินค้าจะสร้างความชื่นชอบให้ลูกค้า ความพึงพอใจส่วนตัวจะท าให้มีแรงดึงดูดต่อตราสินค้า
และชนิดของสินค้าและบริการนั้นๆการสร้างความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสื่อถึงคุณภาพที่เกี่ยวพัน
กับตราสินค้าให้อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริโภคโดยส่วนมากเลือกซ้ือสินค้า จาก
ความเคยชินที่ตนไว้วางใจและมองหาสินค้าที่มาจากองค์การที่ตนเองเชื่อถือเป็นอันดับแรกเสมอ 
 Kotler (2012: 296) ให้ความหมายภาพลักษณ์ตราสินค้าว่าเป็นภาพที่เกิดขึ ้นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ลูกค้าบางคนอาจมีการยึดติดกับ
ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเพราะทัศนคติที่ดีนั้นมาจากพนักงานผู้ให้บริการ ลูกค้ามีการจดจ าว่าเมื่อ
เลือกซื้อตราสินค้านี ้จะได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน หรือพนักงานของตราสินค้านี้เป็นผู ้ที่
ให้บริการได้ดีนั่นเอง ไม่รวมถึงตัวองค์การหรือตัวธุรกิจ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560 : 308) ได้ให้ความหมายของตราสินค้าว่า ตราสินค้า 
(Brand) คือ ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือการประสมประสานทุก
อย่างเข้าด้วยกันเพ่ือระบุถึงสินค้า และบริการของผู้ขายรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขาย ซึ่งจะท าให้สินค้า
แตกต่างจากคู่แข่งขัน การสร้างตราสินค้าวันนี้ไม่ได้ใช้เวลาสร้างได้จากองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
เดียวแต่ต้องสร้างจากหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกัน ผสานรวมกันจนเกิดขึ้นเป็น ประสบการณ์ พูด
ง่าย ๆคือ โลโก้ตัวเดียวนั้นไม่สามารถจะสร้างความเป็นตราสินค้าได้ บรรจุภัณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้
โฆษณาอย่างเดียวก็ไม่ได้ และที่ส าคัญที่สุดก็คือ สิ่งที่รวมกันต้องมีความสอดคล้องกันด้วย ถึงจะ
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความเป็นแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2552 : 81-83) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ คือภาพที่เกิดขึ้นใจคนที่มีต่อ
หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงด้านการจัดการ (Management) หรือการบริหารของหน่วยงาน
ธุรกิจนั้นๆ และยังรวมถึงบริการ (Service) และผลิตภัณฑ์ (Product)  ค าว่าภาพลักษณ์ของบริษัทจึง
ครอบคลุมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ/สินค้า และบริการของบริษัทแห่งนั้นๆด้วย 
 วิจิตร อาวะกุล (2554 : 184-185) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพของห้างร้าน 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การ หรือบุคคลเกิดความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การว่าเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์ของ
องค์การกเ็ป็นเช่นนั้น 
 สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการที่มีต่อ 
หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ท าให้หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและ
บริการนั้นอยู่เหนือหน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการ คู่แข่งอ่ืนๆ และสามารถดารงอยู่ในความ
ทรงจ าและจิตใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการได้ 

 
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปาริชาติ คุณปลื้ม (2553 : 60) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท : 
กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ปัจจัยด้านอุปกรณ์การเรียน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการปัจจัยด้านการบริหารจัดการของ
สถาบัน ปัจจัยด้านสถานที่ ท าเล/ที่ตั้ง ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 
ปัจจัยด้านการเพิ่มโอกาสในการหางานท าในอนาคต ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนและปัจจัยด้าน
หลักสูตร/จ านวนสาขาวิชา พบว่าปัจจัยทั ้งสิบด้านมีช่วงคะแนนอยู่ในระดับมากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ าแนกตามเพศ อายุ 
และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
การจ าแนกตามบุคคลที่คิดว่าจะเรียนต่อกับไม่เรียนต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 ปรียานุช  อินเทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการท าตลาดทางตรงกับการออกบูธจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ล าดับถัดมา ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการโฆษณา  ด้านการส่งเสริมการขายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัจจัยอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์สินค้า  ด้านความไว้วางใจ  ด้าน
ความภักดีต่อสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน ปัจจัย
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา การท าตลาดทางตรง การขาย
โดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย ยกเว้น การประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศทุกปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 
และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 
 อาภาชินี มารอด (2557 : 74) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ และภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้เรียนสถาบัน 
Studio Academy ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับคุณค่าที่รับรู้ของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความคุ้มค่า (PVP) และด้านคุณภาพ (PVQ) ระดับภาพลักษณ์ตราสินค้า 
(BIM)  ระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ (TRS) ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT) ระดับการบอกต่อ 
(WOM) และระดับการกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุกด้านการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า การรับรู้ด้าน
คุณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื ้อเชื่อใจของผู ้เรียนสถาบัน Studio Academy โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.401 และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของผู้เรียนสถาบันStudio Academy โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.644 
 วันวิสาข์ อ่อนชูศรี (2557 : 74) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน
ต่างประเทศของนักศึกษาไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก
ที่สุด มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยในด้านการพัฒนาตนเอง และปัจจัยด้านความต้องการความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในชีวิต ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก เป็นปัจจัยในด้านจัดการ
เรียนการสอน ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ปัจจัย
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการด าเนินชีวิตและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามล าดับ  
ปัจจัยที่ได้รับคะแนนในระดับปานกลางมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรที่เปิดสอนและด้านการ



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านของการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง การต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม และความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเท 
 ธิต ิมา จันทร์ด  ารงค์ (2559 : 53) ได้ศ ึกษาเร ื ่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อ องค์ประกอบของการตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีระดับความส าคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ และจากผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
องค์ประกอบของการตัดสินใจ เพ่ือไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากต่อองค์ประกอบของการตัดสินใจ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยด้านสถานที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
 Dai Linhuan (2559 : 46) ได้ศึกษาเรื ่องการศึกษาเกี ่ยวกับการตัดสินใจที ่ศึกษาต่อใน
ประเทศไทยของคนจีน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยมี
สาเหตุคือชอบประเทศไทย ปัจจัยภาพลักษณ์ของประเทศไทย ปัจจัยการรับรู้ ถึงประโยชน์ปัจจัยสว่น
ประสมทางการตลาดและปัจจัยการรับรู้ถึงความง่าย โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของประเทศไทย ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของคนจีนที่ศึกษาต่อในประเทศไทย มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ณีชญา โหมดเครือ (2561 : 60) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผ์ล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทั้งด้านภาพลักษณ์ 
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ชื่อเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย์ หลักสูตรและคุณภาพ 
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการรับ
สมัครไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ช่วงเวลาในการเรียน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ สถานที่จอดรถมีเพียงพอกับความต้องการ ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน หลักสูตรที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่วนสถานภาพ อาชีพ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญา
ตรี รูปแบบการเรียนแหล่งทุนการศึกษา แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท 
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 เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา  (2562 : 128) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก าลังศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การส่งเสริมการขาย อยู่
ในระดับมาก มีค่าสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาเป็นด้านการตลาดเชิงกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 การประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ 
การโฆษณา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.55  การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ท านายพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤต
การศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่ 1.การตลาดเชิงกิจกรรม 2.การโฆษณา 3. การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 4. การ
ส่งเสริมการขาย 5.การประชาสัมพันธ์ 6. การตระหนักรู้ในตราสินค้า โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกัน
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ว ิกฤตการศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ ร้อยละ 59.8 ซึ่งมีค่า R2 = 0.598 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเพื่อน ามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ด
ดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการได้แก่การโฆษณา 
(advertising) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) การขายโดยพนักงานขาย (personal 
selling) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (publicityand publicrelations) การตลาดทางตรง (direct 
marketing) ปัจจัยอื่นๆภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) ความภักดีต่อตราสินค้า Brand Loyalty  
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Trust) ตัวแปรตาม ได้แก่การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท 
เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
 
 
  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ 

 

ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

- การโฆษณา (Advertising)          
 - การตลาดทางตรง (Direct marketing) 
- การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling)    
- การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 
-  การให ้ข ่าวและประชาส ัมพ ันธ ์  (Public 
relation) 

 

 
 
 
 

      
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 

 

  

ปัจจัยอื่นๆ 

- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)    
- ความภักดีต่อตราสินค้า Brand Loyalty        
- ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Trust) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ด

ดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 



ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภัสร ์
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6.วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เอง 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย 5 ข้อ คือ จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ลักษณะค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท (Likert) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะ
แนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามวิธีของลิเครท (Likert) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ทเอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิ
เครท (Likert) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว 
เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)  

 
7.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 มีอายุ 36 – 45 ปี  จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 ผู้ปกครอง จ านวน 173 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.40 
 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ

สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.17, S.D.= 
1.11) เพราะว่าผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยผู้ใช้บริการต้องการการโฆษณาผ่าน Search  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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Engine (เว็บไซต์ค้นหา) เช่น Google ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการสถาบันมีการสื่อสาร
โฆษณาทาง Facebook /Instagram/เว็บไซต์และออนไลน์แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ช่วยให้เกิดความสนใจ 
และด้านการตลาดทางตรง มีบริการแจ้งข้อมูลสถาบันแนะแนวเก็ทเอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
ประจ าเดือนแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช  อินเทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศผลการศึกษา พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับแนวคิดของดารา ทีปะปาล (2558 : 27) ได้กล่าวถึง การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ เป็นแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดที่ผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมาโดย
การน าเครื่องมือสื่อสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มี
ความชัดเจนสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลตามที่มุ่งหวัง 

 ด้านการโฆษณา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.22,S.D.=1.01) เพราะว่าผู้ใช้บริการ
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากการโฆษณาผ่าน Search  Engine (เว็บไซต์ค้นหา) เช่น Google 
ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) มีสื่อ
โฆษณาทาง Facebook /Instagram/เว็บไซต์และออนไลน์แอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ช่วยให้เกิดความสนใจ
ในสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ทราเวล (GET) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช  อิน
เทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
ต่างประเทศ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการโฆษณา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
แนวคิดของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555 : 35) ได้กล่าวถึง การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบ
การสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อจับจองพื้นที่โฆษณาใน
ฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา เป็นต้น นอกจากท าให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กระตุ้นจูงใจ และเตือนความจ า
ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย 

 ด้านการตลาดทางตรง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.20,S.D.=1.03) เพราะว่าผู้ใช้บริการ
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยการบริการแจ้งข้อมูลสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทรา
เวล (GET) ประจ าเดือนแก่ลูกค้า การมีส่วนลดส าหรับสมาชิก กระตุ้นให้ท่านใช้บริการสถาบันแนะ
แนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง และการจัดส่งแผ่นพับ
โบว์ชัวร์ตามที่อยู ่ของลูกค้า ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช อินเทวา (2556 : 272-273)        
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการท าตลาดทางตรง อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Duncan 
(2005 : 23) ได้แบ่งเครื ่องมือการสื ่อสารการตลาดเครื ่องมือสื่อสารการตลาดแบบเข้าถึงบุคคล
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(Personal Contact) คือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการสื่อสารโดยใช้สื่อชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิดสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลการตอบสนองจากลูกค้าโดยที่การตอบสนอง
ต้องวัดผลได้ 

 ด้านการขายโดยพนักงานขาย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.11,S.D.=1.18) เพราะว่า
ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากพนักงานมีวิธีการน าเสนอ หลักสูตรการเรียนการสอน
ใหม่ๆได้น่าสนใจ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพ อ่อนโยน และเป็นกันเอง ในการให้บริการ 
และพนักงานเอาใจใส่ลูกค้า ให้ค าแนะน าอย่างละเอียดและมีความซื่อตรงท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช อินเทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ขายโดยบุคคล อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์  (2555 : 35) ได้
กล่าวถึงการใช้พนักงานขาย (Sales Person) รูปแบบของการใช้การสื่อสารการตลาดแบบเผชิญหน้า
ระหว่างบุคคลที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า 

 ด้านการส่งเสริมการขาย ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.17,S.D.=1.20) เพราะว่า
ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากการสมนาคุณแถมการบริการในส่วนอื่นๆ เช่น การดูแล 
ตอบค าถามลูกค้า แจกของแถม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่าน Social Media สามารถดึงดูด
ท าให้เกิดการใช้บริการ และการยกเลิกการจองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมท าให้ท่านเกิดความมั่นใจต่อ
การใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธิติมา จันทร์ด ารงค์ (2559 : 53) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อ องค์ประกอบของการตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา  (2558 : 81)          
ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการขายจัดเป็นเครื่องมือระยะสั้นที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้า 
และยังจัดว่าเป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้นให้หน่วยงานขายและผู้จัดจ าหน่ายท าการขายใน
ทันทีทันใด นอกจากนั้นยังจัดว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อที่น ามาใช้สนับสนุนการ
โฆษณาและการขายโดยพนักงานที่สามารถกระตุ้นความสนใจจนท าให้เกิดการทดลองใช้ หรือการซื้อ
โดยผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ด้านการให้ข ่าวและประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  (𝑥̅ =3.88,S.D.=1.24) 
เพราะว่าผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากการจัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อเปิดตัว
สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) การจัดแคมเปญพิเศษ เช่นการลดราคา หรือ
ของแถม และการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มี ชื่อเสียงบนสื่อ Social Media ท าให้เกิด
การใช้บริการสถาบันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณีชญา โหมดเครือ (2561 : 60) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลการรับสมัครไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ช่วงเวลาใน
การเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา   
(2558 : 81) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจสามารถน าการประชาสัมพันธ์มาใช้เพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งภาพลักษณ์จะสามารถสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดีทั ้งนี ้การประชาสัมพันธ์จะใช้เมื ่อต้องการให้ความรู ้กับบุคคล โดยผลิตภัณฑ์จะประสบ
ความส าเร็จในการน าเสนอออกสู่ตลาดได้ เมื่อผู้บริโภคมีความรู้ในตราสินค้า  
 ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น
แอนด์ ทราเวล (GET) 
 ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ 

ทราเวล (GET) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.80, S.D.= 0.92) เพราะว่าผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยคุณภาพการบริการของสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ด
ดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) มีคุณภาพการให้บริการที่ดี และด้านภาพลักษณ์สินค้าเป็นสถาบันการที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาชินี มารอด (2557 : 74) 
ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความพึงพอใจ 
การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับระดับคุณค่าที่รับรู้ของผู้เรียนสถาบัน  
Studio Academy ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคุ้มค่ า 
(PVP) และด้านคุณภาพ (PVQ) ระดับภาพลักษณ์ตราสินค้า (BIM) ระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ (TRS) 
และสอดคล้องกับแนวคิดของบุริม โอทกานนท์ (2552) ได้กล่าวถึง ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
(Brand Loyalty) ถือเป็นงานส าคัญที่แทบทุกบริษัทแสวงหา ยิ่งลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
มากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินค้า (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย และการ
ที่ลูกค้ามีความจงรักภักดีสูงต่อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสร้างความมั่นคง
ให้กับตราสินค้านั้น ๆ ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารต้นทุนในการท าธุรกิจที่ต ่าลงโอกาสในการท าก าไร
ที่มากข้ึนรวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินค้าให้กว้างขวางมากข้ึน 

 ด้านภาพลักษณ์สินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.82,S.D.=0.83) เพราะว่าผู้ใช้บริการมี
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของ
สังคม สถาบันมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Dai Linhuan (2559 : 46) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ศึกษาต่อในประเทศไทย
ของคนจีน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยมีสาเหตุคือ
ชอบประเทศไทย ปัจจัยภาพลักษณ์ของประเทศไทย ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดและปัจจัยการรับรู้ถึงความง่าย โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากและสอดคล้องกับ
แนวคิดของKeller (2003 : 70) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์ตราสินค้าว่าคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม
ของนักการตลาดที่พยายามเชื่อมโยงความหมายของภาพลักษณ์อันดีต่อลูกค้าซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะช่วย
ให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงสิ่งที่องค์การต้องการสื่อสาร และเป็นการสร้างการรับรู้ของลูกค้าให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อตราสินค้า ทัศนคติทางด้านบวกจะท าให้ลูกค้าเกิดการจดจ าและมีการนึกถึงตราสินค้าเป็นอันดับ
ต้นๆหากต้องการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการในภาพลักษณ์ตราสินค้าจะสื่อถึงความแข็งแกร่งของสินค้า
และองค์การซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง 

 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.88,S.D.=0.92) เพราะว่า
ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากคุณภาพการบริการของสถาบันแนะแนวเก็ทเอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) มีคุณภาพการให้บริการที ่ดี   มีความมั ่นใจว่าบุคลากรจะปฏิบัติสิ ่งที ่เป็น 
ประโยชน์ที่สุดส าหรับผู้ใช้บริการสถาบันแนะแนว และมีความไว้วางใจในบุคลากรของสถาบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาชินี มารอด (2557 : 74) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ ้า
ของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณค่าที่รับรู้ของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคุ ้มค่า (PVP) และด้านคุณภาพ (PVQ) ระดับ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (BIM) ระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ (TRS) ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT) 
ระดับการบอกต่อ (WOM) และระดับการกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560 : 406) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตรา
สินค้าหมายถึง ความซื่อสัตย์ ความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งจะมีผลต่อการซื้อสินค้านั้ นซ ้า ถ้ามีความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าสูง เรียกว่า มีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหรือการที่ลูกค้ายึดมั่นในตราสินค้าและ
ใช้ความพยายามที่จะแสวงหาตราสินค้านั้นเพื่อซื้ออย่างต่อเนื่อง 

 ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.69,S.D.=0.94) เพราะว่า
ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์  ทรา
เวล (GET) แห่งนี้คุ้มค่ากับเวลา  และสถาบันแนะแนวน าเสนอการบริการคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานุช  อินเทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยอื่นๆ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ภาพลักษณ์สินค้า ด้านความไว้วางใจด้านความภักดีต่อสินค้าอยู ่ในระดับมากที่สุดทุกด้านและ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Morgan and Hunt (1994 : 20) ได้กล่าวถึงความไว้วางใจต่อตราสินค้าว่า
เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าขององค์การ คือความไว้ใจความปรารถนาที่ต้องการตรา
สินค้านั้นโดยความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นมาจากการท างานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร โดยมีการบริหาร



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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ระบบงานและสร้างตราสินค้าให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละองค์การมีโอกาสได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการแตกต่างกัน หลังการบริการนั้นจะถูกเปรียบเทียบกับก่อนการใช้บริการ
หากผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวัง ความเชื่อมั่นจึงจะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่นมีส่วนในการระบุ
ข้อตกลงและการตัดสินใจเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์การ 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.93,S.D.=0.83) เพราะว่า ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของ
สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) หากมีเรื่องเก่ียวกับการแนะน าด้านการศึกษา
ต่อต่างประเทศและยินดีแนะให้ผู้อื่นมาใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 
(GET) ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ คุณปลื้ม (2553 : 60)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของสถาบั น 
พบว่า มีช่วงคะแนนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของKotler, 2003:11 (อ้างถึงในสืบชัย 
อันทะไชย 2552:2) กล่าวว่าวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายในคือ แรงจูงใจ 
การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนัก
ในการที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ 
และสุดท้ายคือประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
 การทดสอบสมมุติฐานปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว                 
เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) 
 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า สถาบันแนะแนวฯ ให้ความส าคัญในเรื่อง ขั้นตอนการเข้าใช้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้
บริการ ระบบการให้บริการของสถาบันแนะแนวฯ มีความรอบคอบ รัดกุมตามมาตรฐาน จึงท าให้เพศ
ของผู้ใช้บริการไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 
(GET) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ คุณปลื้ม (2553 : 60) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ าแนกตามเพศ          
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง



ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภัสร ์

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

599 

สถิติที ่ระดับ 0.05 เพราะว่า การบริการของสถาบันให้ค าแนะนาทางการศึกษา สามารถน าเสนอ
แนวทาง โดยการส่งมอบหรือช่วยจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีหลักสูตรที่โดดเด่นแตกต่างกัน จึงท าให้อายุของผู้ใช้บริการไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาริชาติ คุณปลื้ม (2553 : 60) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
: กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) จ าแนกตามอาชีพโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่าสถาบันฯ พิจารณาถึงระดับราคาของคอร์สเรียนว่ามีความเหมาะสมกับ
จ านวนชั่วโมงเรียน เหมาะสมกับคุณภาพของการเรียนการสอน สถาบันฯเป็นผู้จัดการทุกอย่างทั้งหมด
เองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนกระทั่งเดินทาง เช่น เรื่องการท าวีซ่า จัดหาตั๋วเครื่องบิน จัดหาโรงแรม 
รถจัดส่งระหว่างอยู่ต่างประเทศ ค่าอาหาร และวางแผนตารางการเดินทาง ซึ่งการจัดการทั้งระบบนี้
จะรวมค่าใช้จ่ายไว้ครั้งเดียว จึงท าให้อาชีพของผู้ใช้บริการไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณีชญา โหมด
เครือ (2561 : 60) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ
นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า
สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 
(GET) จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เมื่อพิจาราณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 เพราะว่าผู้มาใช้
บริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะ
แนว เก็ท เอ็ดดูเคชั ่น แอนด์ ทราเวล (GET) สูงกว่า ผู ้มาใช้บริการที ่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่า
อนุปริญญา/(ปวส.) หรือเทียบเท่า เนื ่องจากผู ้มาใช้บริการที ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ ที่จะคอยให้บริการการศึกษาให้แก่
นักเรียน ซึ่งนักเรียนไทยที่สนใจ/ต้องการจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ พิจารณาในเรื่องท าเลที่ตั้ง 
เมืองใด ใกล้สถานที่ส าคัญ การเดินทางสะดวก เป็นต้น จึงท าให้ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล(GET)ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรียานุช อินเทวา (2556 : 272-273) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ 
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ได้แก่ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
ต่างประเทศแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) ปัจจัยการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ 
ทราเวล (GET) พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย (Sig. = 0.005) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 แสดงว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรอิสระที่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.155 โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าผู้ใช้บริการต้องมี
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไปต่างประเทศไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การมี
ส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋วจากสายการบิน การเป็นประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการจัด
การศึกษาที่ดี ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งคมนาคมภายในประเทศ ไม่เกินไป
กว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การมีส่วนลดราคาโปรโมชั่นจากที่พักซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกลักษณ์ 
วิริยะยุทมา (2562 : 128) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนผลการศึกษาพบว่าการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ท านายพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ว ิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน 
ประกอบด้วยตัวแปรเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ 1. การตลาดเชิงกิจกรรม 2. การโฆษณา 3. 
การเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 4 .การส่งเสริมการขาย 5.การประชาสัมพันธ์ 6. การตระหนักรู้ในตรา
สินค้าโดยตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้
วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ร้อยละ 59.8 ซึ่งมีค่า R2 = 0.598 และสอดคล้องกับ
แนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2556 : 238) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการการสร้างผลกระทบที่ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์การโฆษณาอย่างเดียวอาจท าได้เพียงการ
สร้างให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ 
การใช้เครื่องมือทางการตลาดชนิดอื่นประกอบกับการโฆษณา เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นทางการ หรือ
การใช้การส่งเสริมการขายก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis)ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ทเอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) พบว่า ด้านความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า (Sig. = 0.032) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05แสดงว่าปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ 
ทราเวล (GET)ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ 
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ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.117 โดยมีอ านาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะว่า ผู้ใช้บริการต้องการค าแนะน าหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสามารถ
แนะน าสถาบันการศึกษามีความโดดเด่นด้านการแข่งขันและมีรางวัลการันตีคุณภาพซึ่งเป็นความ
เชื่อมั่นในสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) เพื่อให้ผู้ใช้บริการจะศึกษาต่อเกิด
ความเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาชินี มารอด (2557 : 74) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณ
ค่าที่รับรู้ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมา
ใช้บริการซ ้าของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า 
การรับรู้ด้านคุณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เรียนสถาบัน Studio Academy
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.401 และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อ
เชื ่อใจของผู ้เรียนสถาบัน Studio Academy โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางเท่ากับ 0.644 และ
สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยุทธ อรัญสุคนธ์ (2557 : 20) ความเชื่อมั่น หรือความไว้วางใจ (Trust) 
เป็นความคาดหวังที่พัฒนาขึ้นภายในบุคคล ดังนั้น บุคคลต่าง ๆ จึงมีความแปรผันตามความเชื่อมั่น
ของเขา ความไว้วางใจในแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดปฏิกิริยาซ ้า ๆ กับผู้ที่เขาไว้วางใจ (Trustor) เพ่ือ
แสดงให้รับรู้ถึงความน่าไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ของผู้บริโภคท่ีได้รับความไว้วางใจ (Trustee) 

 
8.ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (GET) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.ด้านการโฆษณา ผู้บริหารให้ความส าคัญกับสื่ออินเทอร์เน็ต และใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือ 
ประกาศข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โฆษณา มีการปรับเนื ้อหาให้มีความทันสมัยอยู ่ตลอดเวลา ให้ 
ความส าคัญกับการออกแบบหน้าเว็บเพจ (webpage) ให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม เช่น ขนาดตัวอักษร 
สี และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น จอคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต 
 2.ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริหารให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการท าการตลาดเชิงรุก เช่น การ
ออกบูธในงานด้านการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่สนใจจะเรียนต่อ ได้เพ่ิม มากขึ้น 
 3.ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริหารมีการใช้การส่งเสริมการขาย หรือ การท าโปรโมชั่น เพ่ือ
กระตุ้นนักเรียนหรือผู้ปกครองให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การมอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเทอม การ 
แจกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การแจก iPad เพ่ือใช้ในการศึกษา และเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงิน 
เป็นการผ่อนช าระค่าเรียน 
 4.ด้านการขายโดยพนักงานขาย ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะแนะน า
ให้กับ นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจ ดังนั้น จึงต้องมีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ 
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ที ่จะคอยให้บริการการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือผู ้ปกครองโดยต้องค านึงถึงในเรื ่องท าเลที ่ตั้ง
สถานศึกษา ใกล้สถานที ่ส  าคัญการเดินทางสะดวก เป็นต้น สิ ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนหรือผู้ปกครอง 
 5.ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องสร้างประสบการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ในการ 
ติดต่อสื่อสารกันแบบต่อหน้ากับนักเรียนหรือผู้ปกครองกับนักเรียนที่เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศผา่น 
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากนักเรียนที่เคยไปศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ 
 6.ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริหารมุ่งเน้นประสิทธิภาพหรือผลของการให้บริการที่ 
แตกต่างจากคู่แข่ง โดยรักษาคุณภาพของการให้บริการต่างๆ ของอย่างต่อเนื่องและมีความคุ้มค่าเมื่อ 
เปรียบเทียบกับราคา 
 7.ด้านภาพลักษณ์สินค้า ผู้บริหารพัฒนาการท างานเพื่อเพิ่มการรับรู้ภาพลักษณ์ให้สูงขึ้น
กว่าเดิม ในประเด็นต่อไปนี้คือ การให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และน่าประทับใจ เช่น มีการจัดการที่ดี
มีการวาง ระบบงานบริการทั้งการให้ค าปรึกษาด้วยข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้องกับนักเรียนในเรื่อง
ตารางเรียนและ เรื่องการวางแผนการเรียนต่อท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อให้
งานบริการสร้าง ความประทับใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเข้ารับการบริการ 
 8.ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ผู้บริหารส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในขั้นตอนในการ 
เดินทางไปต่างประเทศ และให้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถตอบค าถามได้ เพื่อเป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ จึงอาจท าให้ยังขาดข้อมูลเชิงลึกบางประการ ที่
ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) จึงควรใช้การวิจัยเชิง 
คุณภาพ (Qualitative Research)ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth Interview)การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ผลจากการวิจัยสามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมและความ
ต้องการของกลุ่ม ตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสถาบันแนะแนวการศึกษาต่างๆ ให้เกิด
การพัฒนาด้านการ บริการของทางสถาบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
 2.ควรได้มีการศึกษารูปแบบการเดินทางไปต่างประเทศท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ เช่น 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการในการเดินทาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวของสถาบันแนะแนว 
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ 
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 3.ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ ้าและปัจจัยที่
ส่งผล ต่อพฤติกรรมการบอกต่อถึงการใช้บริการ เพื่อน ามาปรับใช้กับแผนกลยุทธ์และแผนการตลาด
ได้ ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันสามารถเพ่ิมจ านวนลูกค้าได้ในอนาคต 
  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันแนะแนวเก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET)   
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอม็เค สุกี้ 

ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ธนัสสรณ์  วงศ์ภคพร* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ใน
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และอาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  ของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ทั ้งหมด 7 ด้าน (7Ps) ซึ ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยในด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยในด้านราคา (Price)  ปัจจัยในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ปัจจัยในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยในด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน 
(Employee) ปัจจัยในด้านการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยในด้าน
กระบวนการ (Process)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ 
(Questionnaire - Online)  แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค  
สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 55.0 มี
ระหว่างอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีอาชีพรับราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ  จ านวน 140 คน คิดเป้นร้อยละ 35.0 
ตามล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email:  thanassorn.won@stu.nida.ac.th 

mailto:thanassorn.won@stu.nida.ac.th


ธนัสสรณ์  วงศ์ภคพร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

607 

แล้ว พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ปัจจัยด้านบุคลากร (People) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ปัจจัยด้านราคา (Product) อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และปัจจัยด้านราคา (Price) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็ม
เค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน และกระบวนการ ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ราคา และการน าเสนอทางกายภาพ   

 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, ส่วนผสมทางการตลาด, ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 
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Factors affecting the decision to use MK Suki restaurant of 
consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
 
 
 

Thanassorn  Wongpakaporn* 
 

Abstract 
 

This study the objectives were 1) Study the demographic factors in terms of 
gender, age, educational level, average monthly income and occupation related to the 
decision to choose MK Suki restaurant service of consumers in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province. 2) Study all 7 aspects of service business marketing mix factors 
(7Ps), which consist of factors in product (Price) factors in distribution channels (Place) 
factors in marketing promotion factors in persons (People) or employees factors in 
presentation of physical (Physical Evidence) and process factors affecting the decision 
to use MK Suki restaurant service of consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. 
Which is quantitative research (Quantitative Research) which uses a survey research 
method (Survey Research) through the collection of data from online questionnaires. 
(Questionnaire - Online) and then analyzed the descriptive statistics such as 
percentage, mean and standard deviation and inferential statistics such as comparison 
of mean difference and analysis of the relationship between various factors and the 
decision to use MK Suki restaurant of consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. 
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 The results of the research found that most of the sample groups were female, 
numbering 220, representing 55.0%, between the ages of 20-30 years, 115 people, 
accounting for 28.7%, having the highest education with a bachelor's degree, 109 
people, accounting for 27.3%. Average monthly income 20,001 - 30,000 baht, 144 
people accounted for 36.0%. Occupational government / state enterprise employees 
140 people accounted for 35.0%, respectively. Marketing mix factors found that 
respondents had opinions about Marketing mix factors Overall, it's at a high level. has 
an average of 4.12 When classified by aspect, it was found that the service process 
factor was at the highest level. The average was 4.29, followed by the factor of 
marketing promotion (Promotion) at a high level. The average was 4.20. The personnel 
factor (People) was at a high level. The average value is 4.18. The price factor (Product) 
is at a high level. The mean was 4.15. The physical factor factor (Physical evidence) 
was at a high level. The average value is 4.09. The distribution channel factor (Place) 
is at a high level. It has an average of 4.06 and the price factor is at a high level. has 
an average of 3.85The hypothesis testing revealed that the factors affecting the 
decision to use MK Suki restaurant of the consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province were gender, age, product, distribution channel, marketing promotion, 
persons or employees and processes. As for the factors that do not affect the decision 
to use the service of MK Suki restaurant of consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province, namely education level. average monthly income, occupation, price and 
physical presentation. 
 
Keyword: Decision, Marketing mix, MK Suki Restaurant 
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1. บทน า 
 สภาพของสังคมไทยในยุคปัจจุบันมากการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น

การขยายตัวของเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้น การย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น และการใช้ชีวิต
อย่างรีบเร่งของคนในสังคมปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสภาพเศรฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้นและการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องมีการท างานมากขึ้นจากการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้นท าให้มีเวลาอยู่บ้านเพ่ือที่จะประกอบอาหารทานกันในครอบครัวน้อยลงประชาชนส่วน
ใหญ่จึงเลือกท่ีจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น เพราะนอกจากจะได้ รับประทานอาหารแล้วยังได้พักผ่อน และเลือกซ้ือของหรือท าธุระอย่างอ่ืนที่
ต้องการในสถานที่เดียวกัน ท าให้ธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเจริญเติบโตตามไปด้วยไม่ว่า
จะเป็นอาหารไทยหรืออาหารต่างชาติ จึงมีการแข่งขันกันในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างสูง อีกทั้ง
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายท าให้ตลาดด้านอาหารหันมา
ให้ความสนใจและตื่นตัวกับอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น  

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหาเอ็มเค สุกี้ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจขององค์การให้สามารถสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจ
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุน
เปิดธุรกิจใหม่ในล าดับต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 
ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ทั ้งหมด  7 ด้าน (7Ps) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยในด้านราคา (Price) ปัจจัยในด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยในด้านบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยในด้านการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และปัจจัยในด้านกระบวนการ (Process)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุ
กี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี ซึ่งตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place)  กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) 
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ 
(Process) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จากตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตามในการศึกษา  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนบคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่  1 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) ระดับการศึกษา 
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(5) อาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ราคา (Price) 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(5) บุคคล (People) 
(6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
(7) กระบวนการ (Process) 

การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ของ

ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ประชากรใน
พื ้นที ่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวนประชากรทั ้งส ิ ้น819,088คน(ส านักงานสถิต ิจังหวัด
พระนครศร ีอย ุธยา. 2563) ใช ้การส ุ ่มต ัวอย ่างจากการจ ับฉลากจาก 16 อ าเภอในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอบางปะอิน  
อ าเภอพระนครศรอยุธยา  อ าเภออุทัย  และอ าเภอเสนา  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตร  
Taro  Yamane (1973: 727)  ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 0.95 ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื ่อน 
0.05  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถ
แบ่งออกเป็น 5  ส่วน ดังต่อไปนี้     
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรอง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะของแบบสอบถามมีให้
เลือกหลายค าตอบ (Multiple choices) 

ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ได้แก่ ประเภทอาหาร ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง บริเวณหรือ
สถานที่ที่ใช้บริการ เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะใช้เครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนในการประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ต้องการต้องการให้ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ น าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยในที่นี้จะให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม
ผ่านทาง Google Docs Form ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เมื่อได้รับข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์และประมวลผลโดย
วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้   
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน   การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงอนุมาน ( Inferential Statistics)  ซึ่ ง
ประกอบด ้วย  การว ิ เคราะห ์  Independent-Samples T-Test และ One-way ANOVA เ พ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู ้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการ
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วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ได้ศึกษาในที่นี้ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่ง เสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านการน าเสนอทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการ โดย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันนั้นจะถูกให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม คือ การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ ของผู้ บริโภคในพื้นที ่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  เดือนกันยายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.  2564    
 

4.  ผลการศึกษา 

            จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา  สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
            4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรอง ที่เป็นผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการ
ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 

4.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.0 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  รองลงมามีอายุ ต ่ากว่า 20 ปี 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และมีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และมีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 18.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  มี
อาชีพรับราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมามีอาชีพอาชีพ
อิสระ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารเอ็ม
เค สุกี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค  สุกี้ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

614 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านไปรับประทานที่บ้าน จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.8 รองลงมารับประทานที่ร้าน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2  ใช้บริการร้านอาหารเอ็ม
เค สุกี้ เดือนละ 2 ครั้ง จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ เดือน
ละ 3 ครั้ง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในช่วงเวลา 10.00 - 
12.00 น. จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ ในช่วงเวลา  
15.01 - 18.00 น. จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  มีค่าอาหารโดยเฉลี ่ยต่อครั ้ง ในการ
รับประทาน 501 - 1,000 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีค่าอาหารโดยเฉลี่ย
ต่อครั้ง ในการรับประทานน้อยกว่า 501 บาท และ 1,001 - 1,500 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 และมีค่าอาหารโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ในการรับประทาน 1,501 - 2,000 บาท จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 มีเหตุผลที่ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค  สุกี้เพราะมีการบริการที่เป็นมิตร จ านวน 241 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมามีเทคโนโลยีใหม่ๆในการบริการ เช่น หุ่นยนต์ จ านวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.1 และมีบรรยากาศอบอุ่น จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ปัญหาที่เคยประสบ
ในการใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้เมนูอาหารไม่หลากหลาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 
รองลงมาราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และอ่ืนๆ เช่น มีรบการ
จองคิวที่ล่าช้า และมาตรการควบคุมการติเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่เข้มงวดพอ จ านวน 170 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ใช้บริการโลตัส-บางปะอินบ่อยที่สุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
รองลงมาโลตัสอยุธยาปาร์ค จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และบิ๊กซี-อยุธยา จ านวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.8 

4.4   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.12 เมื ่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.20 ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ปัจจัยด้านราคา (Product) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) อยู ่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 และปัจจัยด้านราคา (Price) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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 ปัจจัยด้านราคา (Product)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้านแล้ว พบว่า มีการสร้างสรรค์เมนูใหม่อยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
รองลงมา คือ อาหารมีรสชาติอร่อย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมนูอาหารมี
ความโดดเด่น แตกต่างจากร้านอ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านแล้ว พบว่า ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา 
คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการร้านอาหารรายอื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า จ านวนสาขาที่ให้บริการมากมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ บริการส่งถึงบ้าน (Delivery) สะดวก รวดเร็วอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และมีบริการหลากหลายช่องทางใน Food App เช่น Grab Lineman อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การลดราคา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
รองลงมา คือ การใช้คูปองส่งเสริมเพ่ือแลกสินค้าและส่วนลดสิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น 
ได้รับคูปองสามารถลดราคาได้ทันที อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และการแจกของ
สมนาคุณ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นและสิทธิต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับของพนักงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และจ านวนพนักงานที่
ให้บริการมีเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พ้ืนที่ของร้านมีความกว้างขวาง ไม่คับแคบจนเกินไป
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ มีที่นั่งรอคิวที่เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.21 และร้านสะอาด ถูกสุขอนามัย อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.09 
ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พนักงานรับออเดอร์รายการอาหารได้ถูกต้องและรวดเร็ว อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ การเสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และเช็คบิล ทอนเงิน ได้ถูกต้องและรวดเร็วอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามล าดับ 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ต้องการต้องการให้ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ 
น าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้มีการระบบในการจองคิวการเข้าใช้บริการที่ดี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ มีการจัดโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุด จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.8 พัฒนาเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองให้ดีมากยิ่งขึ้น จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  
10.0 และพัฒนาเกี ่ยวกับป้ายร้านท าให้สามารถหาได้ง่าย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ตามล าดับ 
 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค  สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
บุคคลหรือพนักงาน และกระบวนการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  ของผู้บริโภคใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ราคา และการ
น าเสนอทางกายภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
สามารถสรุปไค้ตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม 

มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 

เพศ  
 
 

การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของ

ผู้บริโภค 
ในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

∕  
อายุ ∕  

ระดับการศึกษา  ∕ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ∕ 

อาชีพ  ∕ 
ผลิตภัณฑ์ ∕  

ราคา  ∕ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ∕  



ธนัสสรณ์  วงศ์ภคพร 
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ตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม 

มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 

การส่งเสริมการตลาด  ∕  

บุคคลหรือพนักงาน ∕  
การน าเสนอทาง

กายภาพ 
 ∕ 

กระบวนการ ∕  

  

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
 ปัจจัยด้านเพศ  และอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็ม
เค สุกี้ ของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธดนัย อ๋องสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารจานด่วนของ ผู้บริโภคในต าบล ตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ชูจิตต์ประชิต (2554) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการอาคารจามจุรี สแควร์ พบว่า 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  ผลิตภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการอาคารจามจุรี สแควร์ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศมากร สอน
ประจักษ์ (2547) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก๋วยเตี๋ยวของวัยรุ่น
ในสยามสแควร์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก๋วยเตี๋ยวของวัยรุ่นใน
สยามสแควร์ 
 5.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ทั้งหมด 7 ด้าน (7Ps) ซึ่งประกอบไปด้วย 
ปัจจัยในด้านราคา (Product) ปัจจัยในด้านราคา (Price) ปัจจัยในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) ปัจจัยในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยในด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee) ปัจจัยในด้านการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยใน
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ด้านกระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 
ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี้ของผู้บริโภค
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนจะดูที่
ตัวของผลิตภัณฑ์ก่อนการเลือกตัดสินใจก่อนเสมอ เนื่องจากรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความส าคัญ
มากและส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเข้าใช้บริการเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัณย์ 
ทวีผดุง (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้านอาหาร
จานด่วน เคเอฟซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  ของผู้บริโภคใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุทธดนัย อ๋องสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจานด่วนของ 
ผู้บริโภคในต าบล ตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรม 
การเลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุ
กี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธดนัย อ๋องสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารจานด่วนของ ผู้บริโภคในต าบล ตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกซื้ออาหาร จานด่วนในต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  
ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี ้ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธดนัย อ๋องสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ใน
การเลือกซื้ออาหาร จานด่วนในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 
ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด อินทร์บ ารุง  (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี 
 ปัจจัยด้านการน าเสนอทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค 
สุกี้ ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านการน าเสนอทางกายภาพ ไม่
ส ่งผลต่อการตัดสินใจเข ้ามาใช้บร ิการร้านอาหารเอ็มเค ส ุกี้  ของผ ู ้บร ิโภคในพื ้นที ่จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด อินทร์บ ารุง (2553) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี พบว่า 
ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภคภายใน
ตลาดนัดธนบุรี  
 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี ้ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี้ของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พุทธชาด อินทร์บ ารุง (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี  พบว่า ด้านกระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี  
 

6.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยเห็นควรว่าผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ควรมีการพัฒนาทางด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรมีการ
ปรับให้เมนูมีความหลากหลายมีหน้าตาอาหารน่ารับประทาน จัดวางสวยงาม และมีเมนูอาหารมีความ
โดดเด่นแตกต่างจากร้านอื่น เป็นต้น 
 2. จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยเห็นควรว่าผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ควรมีการพัฒนาทางด้านปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ให้มีบริการส่งถึงบ้าน (Delivery) สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการมีบริการหลากหลายช่องทางใน Food 
App เช่น Grab Lineman เพื่อท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบาย
ในการเข้าใช้บริการ 
 3. จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้วิจัยเห็นควรว่าผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ควรมีการพัฒนาทางด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
โดยควรมีการจัดประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น หรือข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อท าให้ร้านอาหาร 
เอ็มเค สุกี้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค  สุกี้ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 4. จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยเห็นควรว่าผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ควรมีการพัฒนาทางด้านปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน (People) ให้
มีความเป็นมิตรสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจในการให้บริการ
และอยากกลับมาใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ 
 5.  จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยเห็นควรว่าผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ควรมีการพัฒนาทางด้านปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
พนักงานควรมีการแนะน าโปรโมชั่นให้ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการของของผู้บริโภคและมีความ
เป็นมิตร เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและมีความต้องในที่จะกลับมาใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อจะสามารถท าให้ทราบปัญหาและข้อ
ปรับปรุงได้อย่างลึกซึ้งและมีความเจาะจงมากท่ีสุด  
 2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ เพื่อที่จะสามารถ
น าไปให้ผู้ประกอบการของ เอ็มเค สุกี้ น าไปพัฒนาเพ่ือให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลร้านได้
ดีมากยิ่งขึ้น 
 3. ในการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ในเขตการศึกษาจังหวัด ๆ เพื่อที่จะสามารถท าให้ทราบข้อคิดเห็นของผู้บริโภค
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 และเพื่อศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์จากลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 จ านวน 
400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน ประกอบด้วย t-test, F-test หรือ One-way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
regression analysis, MRA)  ผลการศึกษาดังนี้  ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤต
โควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
ก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้ง/
เดือนมากที่สุด และในช่วงวิกฤตโควิด -19 หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า 
เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือนมากที่สุด ปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านคุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์การ และด้านมาตรการป้องกันโควิด-19  มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกด้าน  (  = 4.29, 4.32, 4.27 และ 4.41) ตามล าดับ  
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ส่วนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีระดับการ

ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.31) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ อาชีพ จ านวนครั้งการใช้บริการก่อนการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และจ านวนครั้งการใช้บริการหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัย
ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤต       
โควิด -19 พบว่า ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ของ
องค์การ และมาตรการป้องกันโควิด-19 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท 
รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เชิงพหุพบว่า ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้านคุณภาพการบริการ 
และด้านความไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เรียงล าดับได้ดังนี้ 0.426, 0.247, 0.155, 0.114 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  การตัดสินใจใช้บริการ, วิกฤตโควิด -19, ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 
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Factors Affecting Decision Making on Visiting the Street 

Ratchada Mall During the Spread of the COVID-19 Pandemic 

  
 

Thanes Khongnaluk* 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to explore demographic factors affecting decision 
making on visiting the Street Ratchada Mall during the spread of the COVID-19 pandemic and 
investigate the factors of consumer confidence affecting decision making on visiting the Street 
Ratchada Mall during the spread of the COVID-19 pandemic. To achieve the research objectives, 
questionnaire was developed to collect the data from 400 respondents through the online 
platform. Those 400 respondents were the customers of the Street Ratchada Mall during the 
spread of the COVID-19 pandemic. In this research, the data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, one-way ANOVA, and multiple regression. The findings indicated 
that most of the respondents who visited the Street Ratchada Mall during the spread of the COVID-
19 pandemic were both male and female with the age of 26 – 35 years. Most of them held 
bachelor’s degree and were the employees of private companies. Their average monthly income 
fell in a range of 20,001 – 30,000 baht. Before the outbreak of the COVID-19 pandemic, the majority 
of the respondents visited the Street Ratchada Mall less than 1/month on average. During the 
spread of the COVID-19 pandemic, most respondents came to the Street Ratchada Mall less than 
1/month on average. In this research, the factors of consumer confidence consisted of service 
quality, trust, corporate image, and measures on the prevention of the COVID-19 pandemic. All 
factors acquired the mean scores of 4.29, 4.32, 4.27, and 4.41, respectively, at the highest level of 
agreement. In addition, the customers’ decision making on visiting the Street Ratchada Mall during 
the spread of the COVID-19 pandemic was found in the highest level of agreement ( = 4.31). 
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The results of hypothesis testing showed that differences in age, occupation, frequency of visiting 
the Street Ratchada Mall prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic, and frequency of visiting 
the Street Ratchada Mall after the outbreak of the COVID-19 pandemic affected the customers’ 
decision making on visiting the Street Ratchada Mall at the statistical difference of the 0.05 level. 
The results of the multiple regression analysis indicated that service quality, trust, corporate image, 
and measures on the prevention of the COVID-19 pandemic were the factors of consumer 
confidence that influenced the customers’ decision making on visiting the Street Ratchada Mall 
during the spread of the COVID-19 pandemic at the statistical significance of the 0.01 level. 
Corporate image, measures on the prevention of the COVID-19 pandemic, service quality, and trust 
had regression coefficients of 0.426, 0.247, 0.155, and 0.114, respectively.  
 
Keywords: Decision Making, COVID-19 Crisis, the Street Ratchada Mall  
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1. บทน า 
จากสถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ ่มเกิดขึ้นตั ้งแต่

ปลายปี พ.ศ.2562 แต่เริ่มมีผลอย่างเห็นได้ชัดในหลายประเทศเมื่อต้นปี พ.ศ.2563 และได้เพิ่มระดับ
ความรุนแรงและขยายการระบาดในวงกว้างไประหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว ่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และเป็นการแพร่
ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว (WHO, 
2020) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกเป็นอย่างมาก ส าหรับประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 มีการพบยอดติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท าให้รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือโควิด-19 และลดการแพร่ระบาดของโรค 
โดยรัฐบาลประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั่ว
ประเทศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีการห้ามการเดินทาง และบังคับใช้เคอร์ฟิว รวมไปถึงการปิด
ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโค
วิด-19 มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่หดตัว
รุนแรงเป็นประวัติการณ์ 10.0 ถึง 12.0% โดยกลุ ่มร้านค้าปลีกที ่ได้ร ับผลกระทบมากได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า  ซึ่งจ าเป็นต้องปิดพื้นที่ให้บริการชั่วระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับผู้บริโภคหลีกเลี่ยง
การเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนจ านวนมาก และรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวหายไป แม้ธุรกิจจะหันมาใช้
ช่องทาง E-commerce เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากช่องทางดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยไม่สามารถชดเชยกับ
การสูญเสียรายได้จากการปิดให้บริการหน้าร้านได้ (Krungsri Research, 2564) 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 
เป็นศูนย์การค้าเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร (New Central Business District) ได้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยแบบ
เข้มข้นเต็มพิกัด จัดท าความสะอาดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ ปูพรมทุกตารางนิ้วภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมเพ่ิม
ความเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าในระดับสูงสุด มีการท าความสะอาดและพ่นน ้ายา
ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่โซนร้านค้า รวมทั้งพื้นที่ด้านนอกศูนย์การค้าฯ พร้อมท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อภายในระบบปรับอากาศทั้งภายในอาคาร ด้วยการล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ 
(AHU) ท าความสะอาดห้องควบคุมระบบปรับอากาศ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าให้
มีการด าเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย หมั่นท าความสะอาดและเว้นระยะห่างในบริเวณ
ร้านค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์การค้า 
และเป็นช ่วยสร้างความเช ื ่อม ั ่นให ้แก่ล ูกค ้าที ่มาใช้บร ิหารศูนย์การค้าเดอะ สตร ีท ร ัชดา 
(smethailandclub, 2564) 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาในช่วงวกิฤตโควิด -19 
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จากการสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และมาตรการความปลอดภัยที ่ห ้างสรรพสินค้า
ด าเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19  โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการ
ในช่วงสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังระบาดอยู่ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าท่ีจะมาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

2. วัตถปุระสงค์การศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รชัดา 

ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 

ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน  
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความสามารถในการสร้างไว้วางใจ ความมั่นใจ  ความน่าเชื่อถือ ความ

ยุติธรรม และความซื่อสัตย์ ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคทั้งระดับบุคคลหรือองค์การ เป็นความเชื่อ 
ทัศนคติเชิงของผู้บริโภคที่เกิดความเชื่อมั่นในผู้ให้บริการว่ามีสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  เป็นทั้งความเชื่อมั่นที่ยึดหลักเหตุผลและความเชื่อมั่นที่ไม่ยึดหลักเหตุผล  ความเชื่อมั่น
สามารถประเมินค่าได้จากความมั่นใจของผู้บริโภคเมื่อสิ้นสุดการใช้บริการซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์การทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดย กันตภณ ศรีสุวรรณ (2562) ได้สรุปปัจจัยความเชื่อมั่นว่า
ประกอบไปด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ดี  ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม และปัจจัยด้านความเชื่อม่ัน  

3.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ชลลดา มงคลวนิช (2563) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดที่ถือหลักการการ

ด าเนินงานบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริการโดยปราศจากข้อบกพร่อง ผู้บริโภคจะประเมิน
คุณภาพการบริการจากระดับของความประทับใจ หรือความพึงพอใจในการใช้บริการนั้นๆ รวมถึง
น ามาเปรียบเทียบกับทัศนคติและการรับรู้ของการบริการ เพื่อพิจารณาว่าการบริการที่ได้รับตรงตาม
ความคาดหวังของตนหรือไม่ ผู้ให้บริการจะต้องมีการบริการที่มีมาตรฐานคงที่ ส่วนเบญชภา แจ้งเวช
ฉาย (2559) ได้ให้ความหมายว่าคุณภาพการบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็น
หนทางหนึ่งที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจที่



ธเนศ คงนาลึก 
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ให้บริการมีรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเน้นคุณภาพ
การบริการจึงเป็นวิธีที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์การได้และความแตกต่างนี้จะน ามาซึ่งการเพิ่มพูน
ของผู้บริโภค 

คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตามงานวิจัยของกัณธิมา อักษร
ด า (ม.ป.ป.) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอ
เทียร์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ (Reliability) และความเอาใจใส่ผู ้รับบริการ (Empathy) มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้เข้าใช้บริการ โดยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หวง ลู่หญิง 
(2560) และ วรวรรณ รัตน์ปิยนนท์ และชวนชื่น อัคคะวณิชชา (2561) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ด้านการเอาใจใส่ผู้รับบริการ และการสื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลเชิงบวกกับการเข้าใช้บริการ
ของผู้บริโภค  

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ  
คุณภาพการให้บริการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระยะยาว

ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ให้บริการด าเนินไปได้อย่างส าเร็จลุล่วง  ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความ
ภักดีของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภค เพื่อลด
ความเสี ่ยงในการรับรู ้ของการใช้บริการ (Yan Ma and Ding, 2010; Dahlstrom Brooks  and 
Bichsel, 2014) โดย Moorman Deshpande และ Zaltman (1992)  ได้ให้ความหมายของความ
ไว้วางใจว่า เป็นความเต็มใจ ความเชื่อมั่นที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนในการแลกเปลี่ยน มีแนวคิดคือการ
รับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อองค์การธุรกิจในระหว่ างใช้บริการอยู่นั้น ซึ่งความ
ไว้วางใจดังกล่าวจะปรากฎเมื่อผู้บริโภคได้รับการบริการที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสตัย์
จริงใจ ส่วนมีนา อ่องบางน้อย (2553) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการจนเกิดความใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจ
ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือบริการ และรวมไปถึง  ความเชื่อมั่นต่อร้านค้าที่ขายสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน์  

การสร้างความไว้วางใจเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภคและ
เป็นปัจจัยแห่งความส าคัญของความส าเร็จ โดยวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้สรุปแนวคิดของ 
Millar and Millar (2009) เกี ่ยวกับการสร้างความไว้วางใจเอาไว้ว่า การสร้างความไว้วางใจ ใน
ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย 5 ตัวอักษร คือ TRUST ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญต่อในการสร้างความ
ไว้วางใจสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคหมายถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

T = Truth หมายถึง ความจริง ความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และสิ่งที่ผู้บริโภค
ไม่สามารถยอมรับได้คือการโกหกซ่ึงสิ่งนี้จะท าลายความไว้วางใจของผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้นหากผู้ให้
บริการต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืนจะต้องพูดความจริงเสมอ 
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R = Reliability หมายถึง ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ทุกครั้ง  

U = Understanding หมายถึง ความเข้าใจ ผู ้ให้บริการจะต้องท าความเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคและต้องแสดงออกให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสนใจที่พยายามจะท าความเข้าใจพวก
เขา 

S = Services หมายถึง การบริการ ผู้ให้บริการจะต้องท าการให้บริการผู้บริโภคอย่างดีที่สุด 
การบริการผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเป็นวิธีการสร้างความไว้วางใจที่ดีท่ีสุด 
 T = Take your time หมายถึง การให้เวลาในทุกปัจจัยข้างต้นทั้งความจริง ความน่าเชื่อถือ 
ความเข้าใจ และการบริการ จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง ผู้ให้บริการจะต้องคอยติดตาม
ตรวจสอบผลอยู่เสมอ   

3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ  
ภาพลักษณ์องค์การเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อองค์การ (Onyancha, 

2013) ภาพลักษณ์องค์การเปรียบเสมือนภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค มีความหมายถึงการ
บริการ การจัดการขององค์การ สินค้าและการบริการที่องค์การจัดท าขึ้นมาด้วยภาพลักษณ์องค์การ
เป็นภาพรวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่ผู ้บริโภคมีต่อองค์การ ซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์การบริโภคหรือการซื ้อสินค้าและการบริการของผู้บริโภคหรือการรับรู ้ข้อมูลจาก
ภายนอกโดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับองค์การ  (Nguyen, Leclerc, & 
Leblanc, 2013)  ก่อให้เกิดความภักดีของผู้บริโภคต่อองค์การ (Customer Loyalty) คือ ความ
ผูกพันลึกซึ้งของผู้บริโภคที่พอใจและประทับใจในตัวสินค้าหรือการบริการ ตราสินค้า (Brand) ของ
องค์การ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือการบริการเดิมต่อเนื่องอีกในอนาคต (Wang, 2010) ส่วน
เสรี วงษ์มณฑา (2554) ได้ให้ความหมายว่า “ภาพลักษณ์” เป็นผลรวม ระหว่างข้อเท็จจริง 
(Objective Facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) กลายเป็นภาพที่ถูกฝังอยู ่ใน
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้ เนื่องจากภาพลักษณ์
ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงเป็นเรื่องของการรับรู้ที่บุคคลน าเอาความรู้ สึก
ส่วนตัวไปผสมกับข้อเท็จจริงด้วย ดังนั้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญต่อการศึกษาครั้งนี้  

ภาพลักษณ์องค์การเป็นผลรวมของการผสานองค์ประกอบที่หลากหลายเข้าด้วยกันจน
ก่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างภาพลักษณ์องค์การจะต้องให้
ความส าคัญ ใส่ใจ และดูแลในทุกองค์ประกอบเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การในการแข่งขัน
ต่อไป 

Leblanc and Nguyen (1996: 91) ได้ท าการแยกองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์การใน
ธุรกิจบริการออกเป็นดังนี ้
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1) เอกลักษณ์ขององค์การ (Corporative Identity) เป็นความเกีย่วข้องกับรูปลักษณะต่าง ๆ 
ของบริษัทหรือธุรกิจ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัท ตราโลโก้ ราคา การบริการ ระดับคุณภาพของการ
โฆษณา สามารถสังเกตได้ง่ายโดยที่สามารถน ามาเป็นสิ่งเปรียบเทียบในแต่ละบริษัท อีกท้ังยังเป็นดัชนี
ของพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ว่านั่นคือสิ่งควบคุมโดยบริษัท เนื่องจากภาพลักษณ์องค์การเป็นความ
ประทับใจที่เกิดขึ้นจากใจของผู้บริโภคซึ่งเกิดข้ึนจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมโดยบริษัท 

2) ชื่อเสียง (Reputation) การให้บริการจนกระทั่งได้รับชื่อเสียง มีกิตติศัพท์ที ่สามารถ
รับประกันได้ ซึ่งได้หรือมีการกระท าที่คงที่ตลอดเวลา อาทิ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ซึ่งถือวา
เป็นสิ่งที่จะประเมินคุณภาพในการบริการได้ ชื่อเสียงในการให้บริการขององค์การจะสร้างขึ้นจนเกิด
ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับผู้บริโภคได้ เป็นระบบการจัดการ
ภายในอันประกอบด้วย ภาวะผู้น าในการบริหารองค์การ บุคลิกภาพ พร้อมทั้งบรรยากาศและการ
ให้บริการตามความต้องการของผู้บริโภค 

3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อ
ระหว่างจุดประสงค์ของบริษัทหรือธุรกิจ เป็นภาพลักษณ์ที่ออกไปสู่ผู้บริโภคยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศ
ยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานได้มีแรงจูงใจที่จะบริการอย่างมีคุณภาพ  

4) การให้บริการ (Service Offering) ประกอบไปด้วยสิ่งที่ถือว่าเป็นทั้งแกนหลักและส่งเสริม 
การบริการหลักจะเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่ว่าท าไมผู้บริโภคถึงเลือกใช้บริการของบริษัท ในขณะ
ที่การบริการเสริมเป็นการบริการที่เพ่ิมมูลค่าให้กับการบริการ มีความพยายามที่จะให้บริการแบบผสม 
พร้อมให้บริการโดยไม่ต้องให้ผู้บริโภครอ เนื่องจากการการรอเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดผลเชิง
ลบและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมอารมณ์ 

5) การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel) ธุรกิจจะต้องรู้ธรรมชาติของผู้บริโภคและ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยผ่านพฤติกรรม
และทัศนคติ เป็นตัวบ่งชี้ของระดับคุณภาพของการบริการของบริษัทที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจ 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าภาพลักษณ์องค์การจะช่วยสร้างประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้บริโภคเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจใช้บริการครั้งใหม่ ซึ ่งอาจจะเป็นความ
ประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระท าขอผู้ให้บริการ  ภาพลักษณ์องค์การที่ดี
ในความคิดของผู้บริโภคจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ซึ่ งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะท าให้ห้างสรรพสินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง การสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในองค์การ ผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่น
ในสินค้าหรือบริการ  ท าให้เกิดความภักดีในการใช้บริการ แล้วกลับมาใช้บริการซ ้า เกิดความสัมพันธ์
อันดีทั้งสองฝ่าย การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภคนั้นจะมีผลต่อผู้ให้บริการในระยะยาวท าให้
ได้เปรียบคู่แข่ง เกิดภาพลักษณ์องค์การที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ในระยะยาว  
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ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. ระเบียบวิธีวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วง

วิกฤตโควิด -19 จ านวน 6,357,000 คน (ข้อมูล ณ ปี 2563) เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane เนื่องจากทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19” เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที ่มาใช้บริการ
ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา รูปแบบค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้า
เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. ระดบัการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

ปัจจัยความเช่ือมั่น  

1. คุณภาพการบริการ  
2. ความไวว้างใจ  
3. ภาพลกัษณ์ขององคก์าร  
4. มาตรการป้องกนัโควิด-19 

การตดัสินใจใชบ้ริการหา้งเดอะ 

สตรีท ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการน าแบบสอบถามที่ได้ไปประมวลผล ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1) สถิต ิเช ิงพรรณนา เป็นการรายงานข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติที่เป็นค่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนของปัจจัยความเชื่อมั่นและการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2)  สถิติเชิงอนุมาน เป็นการรายงานข้อมูลการวิเคราะห์สมมติฐานหลัก 2 ข้อ โดยใช้สถิติเชิง
อนุมานประกอบด้วย t-test, F-test หรือ One-way ANOVA  เพื ่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ากับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วง
วิกฤตโควิด -19 ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis, MRA) เพ่ือ
ทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยความเชื่อมั่น ที่มีต่อตัวแปรตาม
ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
 

5. ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพศ  ลูกค้าท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 51.5 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.5  
 อายุ  ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 32.8 อายุระหว่าง 46-
55 ปี ร้อยละ 13.0 อายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 10.8 อายุต ่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 4.3 และที่น้อย
ที่สุดคือ อายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.3 
 ระดับการศึกษาสูงสุด ลูกค้าท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -
19 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.0 รองลงมาคือ ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 18.0 เท่ากัน 
 อาชีพ ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ อาชีพอื ่น ๆ ร้อยละ 12.8 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.5 เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 8.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.3 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 5.5 และท่ีน้อยที่สุดคือ อาชีพอิสระ ร้อยละ 1.8 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -
19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20 ,001-30,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 22.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30 ,001-
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40,000 บาท ร้อยละ 19.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10 ,001-20,000 บาท ร้อยละ 16.3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 9.5 และท่ีน้อยที่สุดคือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 7.3 
 จ านวนครั้งการใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยต่อเดือน ก่อนการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโค
วิด -19 ก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือนมากท่ีสุด ร้อยละ 20.3 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 18.5 มากกว่า 10 
ครั้ง/เดือน ร้อยละ 15.3 5-6 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 15.0 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 14.3 7-8 ครั้ง/เดือน 
ร้อยละ 9.3 และที่น้อยที่สุดคือ 9-10 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 7.5 

จ านวนครั้งการใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยต่อเดือน หลังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโค
วิด -19 หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือนมากท่ีสุด ร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 23.5 มากกว่า 3-4 
ครั้ง/เดือน ร้อยละ 13.5 มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 11.5 5-6 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 6.5 7-8 ครั้ง/
เดือน ร้อยละ 5.3 และที่น้อยที่สุดคือ 9-10 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 4.8 

ปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
 ด้านคุณภาพการบริการ ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโค
วิด -19 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า 
เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

(  = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นพนักงานให้บริการด้วยรอยยิ้มและความประทับใจมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.38) รองลงมาคือ พนักงาน

ให้บริการด้วยความเอาใจใส่และเต็มใจ (   = 4.32) และที่มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่ส ุดคือ 

พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการ (  = 4.24) 
ด้านความไว้วางใจ ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -

19 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการศูนย์การค้า 

เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านความไว้วางใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 
4.32) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นความเชื่อถือในความสะอาดมีอนามัยของศูนย์การค้า เดอะ 

สตรีท รัชดามีความคิดเห็นอยู ่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด (   = 4.46) 
รองลงมาคือ ความรู้สึกวางใจในความสะอาดปลอดเชื้อของห้องน ้าในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา  

(  = 4.38) และที่มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ ความไว้วางใจในการกรอกข้อมูลส่วนตัวและ
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่เป็นข้อมูลจริงให้แก่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก (  = 4.13) 
ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วง

วิกฤตโควิด -19 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านภาพลักษณ์ขององค์การในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นการตกแต่งภายนอกของศูนย์การค้า 
เดอะ สตรีท รัชดา สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (   = 4.34) รองลงมาคือ ความมีชื่อเสียงของศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ

บรรยากาศและการตกแต่งภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีความสวยงามและดึงดูดใจ (   = 
4.29) เท่ากัน และที่มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้า 

เดอะ สตรีท รัชดา มีความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.16) 
ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วง

วิกฤตโควิด -19 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (  = 4.41) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มี
มาตรการบังคับพนักงานที่ให้บริการภายในห้างฯ มีการสวมหน้ากากตลอดเวลามีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.58) รองลงมาคือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท 

รัชดา มีมาตรการบังคับให้ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้าง (  = 4.54) และที่มีความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการโดยให้ลง
ชื่อจองคิวศูนย์การค้ามีการบริการ Pre-booking ที่สะดวก ส าหรับการจองรอบการใช้บริการ โดยมี

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.15) 
การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
ลูกค้าที ่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีระดับการ

ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นความสะอาดมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ

สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.45) รองลงมาคือ ความพร้อมและความสะดวกของ

ที่จอดรถ (  = 4.39) และที่มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของสินค้าและ

บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.17) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า
เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาในช่วงวกิฤตโควิด -19 
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สมมติฐานที่ 1.1  เพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ
สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ค่า t-test ที่ค านวณได้จากทั้ง 2 กลุ่มเพศ มีค่า Sig. = 0.736 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนดไว้คือ Sig.= 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ไม่แตกต่างกัน โดย
เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้ามากกว่าเพศชาย 

สมมติฐานที่ 1.2  อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ 
สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ค่า F-test ที่ค านวณได้จากทั้ง 6 กลุ่มอายุ มีค่า Sig. = 0.033 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนดไว้คือ Sig.= 0.05 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการห้าง
เดอะ สตรีท ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ค่า F-test ที ่ค านวณได้จากทั ้ง 3 กลุ ่มระดับการศึกษา มีค่า Sig. = 0.135 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนดไว้คือ Sig.= 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด 
-19 ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ 
สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ค่า F-test ที่ค านวณได้จากทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ มีค่า Sig. = 0.014 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนดไว้คือ Sig.= 0.05 แสดงว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ
ห้างเดอะ สตรีท ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ค่า F-test ที่ค านวณได้จากทั้ง 8 กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. = 0.328 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนดไว้คือ Sig.= 0.05 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วง
วิกฤตโควิด -19 ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า

 เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 
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ตารางท่ี 1 ค่าอิทธิพลตัวแปรปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ 
สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 

ปัจจัยความเชื่อมั่น B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 0.442 0.130  3.404 0.001 
คุณภาพการบริการ 0.149 0.041 0.155 3.590** 0.000 

ความไว้วางใจ 0.103 0.042 0.114 2.438* 0.015 

ภาพลักษณ์ของ
องค์การ 

0.372 0.039 0.426 9.474** 0.000 

มาตรการป้องกันโควิด-
19 

0.270 0.052 0.247 5.226** 0.000 

R = 0.855, R2 = 0.731, Adjusted R2 = 0.728, F = 268.167, Sig. = 0.000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ
การบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และมาตรการป้องกันโควิด-19 มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้วยวิธี Enter พบว่า 
มีค่า F=268.167 มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และมาตรการป้องกันโควิด-19 มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด  -19 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว มีอ านาจในการอธิบายการผันแปรของ
การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ได้ร้อยละ 73.1 โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุพบว่า ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ ด้านมาตรการป้องกัน
โควิด-19 ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เรียงล าดับได้ดังนี้ 0.426, 
0.247, 0.155, 0.114 ตามล าดับ 
 

6. สรุปผลการศึกษา 
ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย และเป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20 ,001-30,000 บาท ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ก่อน
การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 
ครั้ง/เดือนมากที่สุด รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/เดือน และในช่วงวิกฤตโควิด -19 หลังการระบาดของโรค



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาในช่วงวกิฤตโควิด -19 
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ติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือนมากที่สุด 
รองลงมาคือ 1-2 ครั้ง/เดือน  

ปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านคุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และ

ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19  มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (  = 4.29, 
4.32, 4.27 และ 4.41) ตามล าดับ ในเรื่องการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีระดับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโค

วิด -19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.31) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ 

สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุและอาชีพ ที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ 
สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยความเชื่อมั่นดา้น
คุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และมาตรการป้องกันโควิด-19 มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 พบว่า ปัจจัย
ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์ขององค์การ และมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในช่วงวิกฤตโควิด 
-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุพบว่า ด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์การ ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความ
ไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เรียงล าดับได้ดังนี้ 0.426, 0.247, 0.155, 0.114 ตามล าดับ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

7.1.1  จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที ่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาให้
ความส าคัญกับด้านภาพลักษณ์ ดังนั้นทางศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ควรพัฒนาสถานที่ จัดสรรพื้นที่ให้
เหมาะสม  ตกแต่งสถานที่และบรรยากาศภายในและภายนอกศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ให้มีความสวยงาม
และดึงดูดใจ 
  7.1.2  จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที ่มาใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาให้
ความส าคัญกับด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัช
ดา ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ดังนั้น ศนูย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง รวมทั้งใส่ใจในการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการ
เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ศูนย์การค้า 
 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  7.2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ  เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงต่อกลุ่มลูกค้า
ได้หลายกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

7.2.2  ควรขยายขอบเขตการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผู้ใช้บริการในแต่ละ
พื้นที่ และแต่ละห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและน าไปก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาในช่วงวกิฤตโควิด -19 
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บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการ 
ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 

 
 

ธราเทพ เกื้อหนุน* 
บทคัดย่อ 

การศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต  
COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการ
ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Data) โดย
การน าข้อมูลและเนื้อหามาอภิปรายให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลการศึกษา ผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลักดังนี้ 1) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด
ใน 5 ประเด็น และ 2) การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้  

1) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) บทบาทในการออกประกาศ/
ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของจังหวัด พบว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563 ข้อ 6 ก าหนดให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโ รคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ ตามประกาศข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีบทบาทในการออกประกาศ/
ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของจังหวัดล าปาง มากถึง 112 ฉบับ (2) บทบาทใน
การอ านวยการ หรือการอ านวยความสะดวก พบว่า มีการอ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต ด้วยแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจังหวัด มีการวางแผนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกัน (3) บทบาทการเป็นผู้น าที่ดี พบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: dharadeb.kua@stu.nida.ac.th 
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ราชการที่ชัดเจน มีความตรงไปตรงมา ในการบริหารจัดการของผู้น าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารจัดการเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้
การบริหารจัดการเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไป (4) บทบาทในการสื่อสาร พบว่ า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีบทบาทในการสื่อ ดังนี้ 1) การเข้าถึงคน ได้เข้าถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และการ
เข้าถึงประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ต่าง ๆ ภายในจังหวัดล าปาง 
เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน         
2) การเข้าถึงงาน เป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดล าปาง รวมถึงติดตามการท างานของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งที่เป็นงานเก่าและงานใหม่ 3) 
การเข้าถึงท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นมีความรับผิดชอบของจังหวัดล าปาง ดังนั้น บทบาทในการสื่อสารที่ดีของผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางจึงมีความส าคัญมาก หากไม่มีการสื่อสารที่ดี การที่จะบริหารงานหรือแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือประสบความส าเร็จนั้นก็จะกระท าได้ยาก แต่ถ้ามี
การสื่อสารที่ดี สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุกภาคส่วน และ (5) บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
พบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะวิกฤต โดยให้
ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกิดการ
รวมทุกฝ่ายเข้าร่วมกัน จนน ามาสู่การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง ทั้งนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงมาจากผู้น าที่ยึดหลักนิติธรรมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการบริหารงาน หากไม่มีหลักนิติธรรมประชาชนจ านวนมากก็จะถูกทอดทิ้ง 
ปล่อยปะละเลยจากหน่วยงานภาครัฐ การไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และถ้าหากใช้หลักนิติธรรมในทางที่
ผิด ก็จะท าให้ความไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐลดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางจึงน าเอา ค าว่า 
“resilient organization” มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้ องค์กรสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤติได้อย่าง
รวดเร็ว  

2) การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง พบว่า จังหวัดล าปางมี
การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการก าหนดกล
ยุทธ์การบริหารจัดการและรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 และก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการในเชิงรุก และการบูรณาการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดล าปาง น ามาสู ่หลักการบริหารภาวะวิกฤต “ล าปางโมเดล” คือการ
วางเป้าหมายที ่ชัดเจนและเขียนแผนที่เป็นขั ้นเป็นตอน น าไปสู ่การปฏิบัติตามแผนที่เรียกว่า 
Execution ด้วยการจัดทีมงานที่มีความสามารถ ระหว่างน าเอาแผนลงขั้นปฏิบัติก็ต้องประเมินทุก
ขั้นตอน ในการท าให้เกิดผลด้านปฏิบัติการนั้นจะต้องลงไปถึงจุดในท้องถิ่น ใกล้ชิดกับประชาชนฟัง
เสียงชาวบ้านและน ามาปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ระหว่างทางอาจจะมีความ
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เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องพร้อมปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ได้
ตลอดเวลา คุณภาพของความเป็นผู้น าอยู่ที่การสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ส าคัญที่สุดคือการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนต่อผู้น าและทีมงาน คือ “เราต้องเอาวัคซีนไปให้ประชาชน ไม่ใช่ให้
ประชาชนต้องมาหาวัคซีน” คือ หนึ่งในแนวทางการท างานที่ท าให้เกิดความศรัทธาและร่วมมือจาก
ประชาชน 

 
ค าส าคัญ: บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง, การบริหารราชการ, สภาวะวิกฤต COVID-19 
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1. บทน า 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ หรือโลก

ไร ้พรมแดน (Globalization) ปร ับเปล ี ่ยนว ิถ ีช ีว ิตเด ิมเช ื ่อมโยงทั ้งโลกเข ้าด ้วยกันส่งผลให้  
การแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทวีความรุนแรง เกิดการรวมตัวและมีความร่วมมือกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วม
แสวงหาผลประโยชน์ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบที่น าพา
โอกาสและความเสี่ยงตามมาด้วยกัน เช่น โอกาสที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นมีมาตรฐาน
ที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันท าให้เกิดการฉกฉวยประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีความพร้อม
ด้านต้นทุนมากกว่า ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างประเทศที่ร ่ารวยกับประเทศที่ยากจน ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาที่จะก้าวให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ อาจมีผลต่อศักยภาพของประชาชน ชุมชนและ
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและประเทศชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2556, น.1-2) 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เป็นที่คาดหมายว่าการ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่ชัดเจนส่งผลกระทบในวงกว้างซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ  ในการวางแผนก าหนด
ทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านการเมือง การปกครอง รวมถึงการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบ
ราชการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 
ด้วยการน าศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้เข้ากับงานตามเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2556 , น .40) สอดคล้องกับประเด ็นย ุทธศาสตร ์ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัดและแต่ละจังหวัดตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน (กระทรวงมหาดไทย, 2555, น.22) 

ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการของผู้น าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารราชการภายใต้
สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การบริหาร
จัดการเหมาะสมกับจังหวัดนั้น ๆ 

การศึกษาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เรียกชื่ออย่างเป็นทางการ คือ โควิด-ไนท์
ทีน หรือ COVID-19 (World Health Organization, 2019) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 นั้นมีการระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ด้วยสถานการณ์การควบคุมการระบาด
ของประเทศท าได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น รัฐบาลได้เลือกใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพ่ือ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ
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ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีอย่างเบ็ดเสร็จ ใช้มาตรการห้ามไม่ให้ประชาชนออก
นอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการชุมชนทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา การกีฬา และการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังก าหนดให้มี
การกักตัวบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐบาลก าหนดได้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในฐานะพ่อเมืองของจังหวัดล าปาง จึงได้มีการก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ล าปาง และในปัจจุบันจังหวัดล าปางมีการก าหนดมาตรการเชิงป้องกันและการรับมือกับโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการก าหนดมาตรการในเชิงรุกเพ่ือบริหารจัดการกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 อย่างเป็นรูปธรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดล าปางมีบทบาทในการ
บริหารจัดการโดยการออกค าสั่งจังหวัดล าปาง หนังสือจังหวัดล าปาง ประกาศจังหวัดล าปาง และการ
จัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าปาง ในการเฝ้าระวังและการด าเนินมาตรการป้องกันและ
ยับยั ้งการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัส  โคโรนา 2019 ของจังหวัดล าปางเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของบทบาทผู ้ว ่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้
สถานการณ์วิกฤต COVID-19 นั้น เป้าหมายของการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง คือ 
ต้องการให้ประชาชนในจังหวัดล าปางได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดให้มากที่สุดและเร็ ว
ที่สุด และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีนโค
วิด-19 ของจังหวัดล าปาง ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ในเบื ้องต้นหน่วยงาน
สาธารณสุขน าเข้าข้อมูลสุขภาพของประชาชน เข้าระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจองการ
ฉีดวัคซีนให้สอดรับกับศักยภาพของหน่วยบริการ และจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจ านวน
ประชาชนของจังหวัดล าปาง ขณะเดียวกันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) และหมอ
อนามัย พร้อมใจกันเดินเท้าเคาะประตูบ้านให้ข้อมูล อธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และ
ยืนยันการฉีดวัคซีน (หากปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสาร) ซึ่งประชาชนสามารถ
แจ้งความประสงค์จองการฉีดวัคซีน  ได้ 2 ช่องทาง คือ การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม  
และ อสม./หมออนามัยครอบครัวด าเนินการลงทะเบียนให้กับประชาชน ซึ่งจากการสรุปข้อมูลการ
จองการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จังหวัด
ล าปาง มีจ านวนการจอง ทั้งสิ้น 223,976 คน (ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.) 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางจึงได้รับการยอมรับจากบุคลากรและ
ประชาชนในจังหวัดล าปาง ด้วยการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางได้กล่าวว่า “การเป็นผู้น าหรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ มีหลักเหตุผลมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เข้าใจวัฒนธรรมทางสังคมแต่ละพ้ืนที่ เข้าใจและสื่อสารภาษาต่างประเทศได้สร้างเครือข่าย
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และเป็นผู้สอนได้ รวมไปถึงคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
เป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานแบบประชาธิปไตย (รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น)” (ส.ปชส.ล าปาง, 2564) ซึ่งการปฏิบัติภารกิจนั้นจะประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้นั้นเพราะ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความสามัคคีของทุกฝ่ายรวมไปถึงการวางระบบ การจัดระเบียบ การ
บริหารจัดการสถานการณ์ในสภาวะวิกฤติที่ดีการวางแผนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
หัวใจส าคัญในการบริหารจัดการความเสี ่ยงได้ดีคือ การฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมรับต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ  อยู่เสมอ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
ในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการ การรับมือ และการก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการท างานร่วมกันแบบบูรณาการใน
พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. ค าถามการวิจัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีบทบาทในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต  COVID-19 

อย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหาร

ราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเด็นของบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ในการ

บริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 แบ่งเนื้อหาในการศึกษา ได้แก่ บทบาทของผู ้ว่า
ราชการจังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 1) บทบาทในการออกประกาศ/ค าสั ่งจังหวัดล าปาง และ
มาตรการการเข้าออกของจังหวัด 2) บทบาทในการอ านวยการ หรือ การอ านวยความสะดวก          
3) บทบาทการเป็นผู้น าที่ดี 4) บทบาทในการสื่อสาร และ 5) บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
จากประเด็นดังกล่าวน าไปสู่การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  

 

 
 



บทบาทของผู้วา่ราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Data) ประกอบด้วย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 , 
ข้อก าหนดตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 1), ประกาศ-ค าสั่ง จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)), 
ค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่ 1085/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง, เรื่องการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใน
ระดับพ้ืนที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019, ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดล าปาง, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง, ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดติดตามสถานการณ์
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

รวมถึงการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล และรายงานผลการวิจัย 

 

6. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที ่เกี ่ยวข้องกับ 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 ผู้วิจัยท า
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการ ทฤษฎีภาวะผู้น า แนวคิดภาวะวิกฤตและการ
จัดการภาวะวิกฤต และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 
มาตรา 57 ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 1) บริหารราชการตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 3) บริหารราชการตามค าแนะน า
และค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของ
กระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 4) ก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการใน
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือค าสั ่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั ่งการของ
นายกรัฐมนตรีหรือยับยั ้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที ่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 5) ประสานงานและร่ วมมือกับข้าราชการ
ทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขต
หรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 6) เสนองบประมาณต่ อกระทรวงที่
เก ี ่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 7) 
ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 8) ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท ารายงานหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของ
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 9) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัด
ตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและ
ข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั ้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื ่อนไขและเงื ่อนเวลา ซึ ่งผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจหน้าที่ในการออก
ค าสั่ง ก ากับดูการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบโดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) ด าเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด 2) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
3) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 4) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัดแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 5) แต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก
ตามมาตรา 23 ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 6) เรียกให้บุคคลใด ๆ มา
ให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมา
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 7) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการ การบริหาร (Administration) เป็นการด าเนินกิจกรรม
ในต่าง ๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
(Material) รวมตลอดทั้งวิธีการจัดการต่าง ๆ (Methods) เพื่อให้กิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุผลตาม
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เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า 
หรือเรียกโดยรวมว่าภาคธุรกิจเอกชน การด าเนินกิจกรรมนั้นก็เรียกกันว่า การบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) ส่วนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ อาทิเช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมนั้นเรียกกันว่า การบริหารภาครัฐ หรือการ
บริหารราชการ (Public Administration) (อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นต้นว่าการบริหารงาน
ของรัฐ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ การบริหารราชการแผ่นดิน)(สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, 
ม.ป.ป.) นอกจากนี้ การบริหารราชการเป็นองค์การบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากการบริหารราชการได้
น าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า Good Governance 
ประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ทาให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพเสมอภาค และสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสูงสุด 

ทฤษฎีภาวะผู ้น  า Nelson และ Quick (1997, p.346) ให้ความหมายของภาวะผู ้น  า 
(Leadership) ว่าหมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนาทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการ
ท  างาน Gibson, Ivancevich และ Donnelly (1997 , p.272) มองภาวะผ ู ้น  า (Leadership) 
ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่มภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นใน
กลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย ดังนั้น ผู้น าอาจจะเป็น
บุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งเรามัก จะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็น
ทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดง
พฤตกิรรมที่มีน ้าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม มิทเชล และลาร์สัน จูเนียร์ (Michell 
and Larson, Jr., 1987, pp.435-436) ได้ชี้ให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ในการพิจารณา
ว่าผู้น าใดมีภาวะผู้น าหรือไม่ ได้แก่ 1) ผู้น าเป็นกระบวนการ 2) มีระดับความถูกต้องของการใช้
อิทธิพล และ 3) มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

ภาวะผู้น ามีบทบาทแบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 4 ประการ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ , 2547, น.
68) ได้แก่ 1) การก าหนดแนวทางหลัก (Path finding) 2) การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล 
(Aligning) 3) การมอบอ านาจ (Empowering) และ 4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) นอกจากนี้ 
Hayes (2007, pp.168-170) ได้กล่าวว่า บทบาทของผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีภารกิจ 3 
ประการ ดังนี้ (1) ผู้น าต้องตัดสินใจว่าอะไรคือแนวโน้มความต้องการหรือวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการ
ด าเนินการ (2) ผู้น าสร้างทีมและสื่อสารแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสร้างความตระหนักร่วมในการ
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น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความส าเร็จ และ (3) ผู้น าต้องมั่นใจและสร้างแรงจูงใจสร้าง
ค่านิยมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยระบุชี้ชัดถึงวิถีทางที่ผู้น าสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ (3.1) 
สร้างวิสัยทัศน์ที่เกิดค่านิยมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นร่วมกัน (3.2) แผนปฏิบัติการควบคุมให้
วิสัยทัศน์ที่ตัดสินใจที่ตัดสินใจนั้นประสบความส าเร็จ (3.3) สนับสนุนความพยายามในการตระหนักถึง
วิสัยทัศน์ด้วยการอ านวยการสนับสนุนแนะน า รายงานผลและแสดงบทบาทผู้น า และ (3.4) สร้าง
ความตระหนักในความส าเร็จร่วมกันและการให้รางวัลในความส าเร็จ 

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เบอร์น (ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม , 2538, น.50-51; อ้างอิง
จาก Burns, 1978) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ 
ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี ่ยน (Transactional Leadership) 2) ภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) และ 3) ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership)  

แนวคิดภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤต นักคิดและนักวิชาการหลานท่านเสนอ
ภาพรวมของภาวะวิกฤตไว้ว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน และความเสียหายที่เกิดขึ้นมากหรือน้อย
แตกต่างกันไป ฉะนั้นการจัดการกับภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือลดผลกระทบที่ตามมาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ Mitroff, Ian L., Anagnos, Gus (2001, p.8) มองว่า ในสภาพปัจจุบันที่สภาวะวิกฤตเกิดขึ้น
ได้บ่อยก าลังจะท าให้ความคิดเหล่านี้หมดไป และส าหรับผู้ที่มีหน้าที่จัดการภาวะวิกฤตประเด็นไม่ได้
อยู่เพียงว่าองค์กรจะเห็นปมของภาวะวิกฤตหรือไม่ เช่นเดียวกับ Silva, Michael A. and McGann, 
Terry (1995, p.56) ระบุว่า การจัดการภาวะวิกฤตที่ดีที่สุดคือ การรวมตัวเป็นทีม เมื่อคนหลายคน
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและร่วมมือกันเจาะประเด็นไปที่ปัญหาเดียวกัน ผลลัพธ์ คือ ความส าเร็จ ไม่มีสิ่งใด
ที่จะท าลายการจัดการภาวะวิกฤตได้มากกว่าการลงมือท าคนเดียว 

ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สภาวการณ์หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทั้งจาก
ธรรมชาติการกระท าของมนุษย์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือสร้าง
ความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการด าเนินงานตามปกติขององค์กร ท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ (Kathleen, 2017) แบ่งภาวะวิกฤตเป็น 2 ประเภท คือ 1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างตั้งใจ ได้แก่ การก่อการร้าย การขัดขวางการท างาน ความรุนแรงในที่ท างานความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ
ลูกจ้าง ความเป็นเจ้าของปัจจัยวัตถุดิบโดยฝ่ายตรงข้าม การเป็นผู้น าที่ไร้ศีลธรรมและ 2) เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนอย่างไม่ตั้งใจ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคความขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความผิดพลาด และความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภาวะวิกฤตใน
การบริหารราชการจึงหมายถึง สภาวการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์ความผิดปกติที ่เกิดขึ ้นอย่าง
กะทันหัน มีสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจและไม่ตั ้งใจ เช่น โรคระบาดภัยธรรมชาติ 
สงคราม และอุปสรรค ในการท างาน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการให้ประสบปัญหาไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2011) 
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Glaesser (2006) ได้กล่าวว่า การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็นเครื่องมือ
ด้านการบริหารจัดการของธุรกิจเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤต ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมความพร้อม 
การก าหนดกระบวนการและการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ไปจนถึงการฟื้นฟูธุรกิจหลังภาวะวิกฤต เพ่ือป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบ และช่วยลดความเสียหายจากภาวะวิกฤตที่ส่งผลด้านลบ
ต่อองค์กร ในขณะที่ Timothy (2012) เห็นว่าองค์กรมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมการรับมือหรือจัดการ
กับวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไปยังทุกภาคส่วนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสาร ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต  

ส าหรับเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤต นิยมใช้การประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกขององค์กร (SWOT Analysis) และแนวคิดการจัดการความเสี ่ยง (Risk 
Management) เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การตอบสนองต่อวิกฤต (Crisis Response Strategies) ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันโอกาสการเกิดความเสียหายและ ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรจากภาวะ
วิกฤต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ (Coombs, 2007; Glaesser, 2006) 1) กลยุทธ์การตอบสนอง
ต่อวิกฤตแบบปฏิเสธ (Deny Crisis Response Strategies) เป็นการตอบสนองต่อวิกฤตโดยองค์กร
ปฏิเสธความผิดในวิกฤตดังกล่าวตามความเหมาะสม แบ่งได้ 3 แบบ คือ การตอบสนองแบบโจมตีผู้
กล่าวหา การตอบสนองแบบปฏิเสธ และการตอบสนองโดยใช้แพะรับบาป 2) กลยุทธ์การตอบสนอง
ต่อวิกฤตแบบลดทอนความส าคัญ (Diminish Crisis Response Strategies) เป็นการตอบสนองภาวะ
วิกฤตโดยลดระดับความส าคัญหรือความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ช่วยป้องกันผลเสียด้านชื่อเสียงเชิง
ลบขององค์กร เนื่องจากถ้าองค์กรมีส่วนต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวน้อยลง ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงย่อมน้อยลงตามไป แบ่งได้ 2 แบบ คือ การตอบสนองแบบการขออภัย และการตอบสนอง
แบบให ้ เหต ุผล 3) กลย ุทธ ์การตอบสนองต ่อว ิกฤตแบบบูรณะ (Rebuild Crisis Response 
Strategies) เป็นการชดเชยความเสียหายจากภาวะวิกฤตเพื่อเป็นการตอบสนอง แบ่งได้ 2 แบบ คือ 
การตอบสนองแบบการให้ค่าชดเชย และการตอบสนองแบบการขอโทษ และ 4) กลยุทธ์การ
ตอบสนองต่อวิกฤตแบบเสริม (Bolstering Crisis Response Strategies) เป็นกลยุทธ์ที ่เหมาะ
ส าหรับการใช้เสริมทั้ง 3 กลยุทธ์ข้างต้น โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แบ่งได้ 2 แบบ คือ การตอบสนองโดยการเตือนความจ า และ
การตอบสนองโดยการชื่นชม 

การศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด การเป็นผู้น า และการบูรณาการท างาน
ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดล าปาง จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงใช้กรอบบทบาทของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นตัวแปรต้น อันจะส่งผลต่อการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤตเป็นตัวแปรตาม 
ดังกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
7. ผลการศึกษา 

การศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต 
COVID-19 วิธ ีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Data) ศึกษาจากเอกสารเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีความจ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการวิเคราะห์ จากข้อมูลด้านทุติยภูมิได้มาจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 , 
ข้อก าหนดตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 1), ประกาศ-ค าสั่ง จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)), 
ค าสั่งจังหวัดล าปางเรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดล าปาง, เรื่องการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019, ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดล าปาง , ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง, ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดติดตามสถานการณ์
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล และ
รายงานผลการวิจัย ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์แล้ว
น ามาวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

จากผลการวิจัยบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะ
วิกฤต COVID-19 ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลักดังนี้ 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
__________________________ 

- บทบาทในการออกประกาศ/ค าสั่ง
จังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้า
ออกของจังหวัด 

- บทบาทการอ านวยการหรือการ
อ านวยความสะดวก 

- บทบาทการเป็นผู้น าที่ดี 
- บทบาทในการสื่อสาร 
- บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต 
COVID-19 



บทบาทของผู้วา่ราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 
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1) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด 
1.1) บทบาทในการออกประกาศ/ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของ

จังหวัด สรุปได้ว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 ก าหนดให้ข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอ และปลัดอ าเภอ ตามประกาศข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีบทบาทในการออกประกาศ/
ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของจังหวัดล าปาง มากถึง 112 ฉบับ เริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย การออกค าสั่ง ประกาศจังหวัด และการก าหนดมาตรการในการป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง (สบค.ลป.) ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่อันประกอบด้วย คณะท างาน 18 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็น
ผู้สั่งการ  

อีกทั้ง ยังมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดล าปาง ตลอดจนให้การ
ด าเนินการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ล าปาง ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22(2) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก าหนด
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 52/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จึงก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในจังหวัด ร่วมกันสนับสนุน 
ส่งเสริม การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด
ล าปางให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  
ให้หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ได้ทราบให้ทั่วถึง 

ทั้งนี้ เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ จ านวน 7 แนวทาง ดังนี้ (1) ส ารวจจ านวนประชากรล าปาง แล้วตั้งเป้า
รณรงค์ให้ฉีด 60-70% คือประมาณ 500,000 คน (2) ประเมินศักยภาพการฉีดตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัน
ละ 5,000-6,000 คนต่อวัน (3) ส ารวจกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และ 7 โรคเรื้อรัง พบ
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ตัวเลข 250,000 คน (4) สร้างแอพพลิเคชั่น “ล าปางพร้อม” ใช้เฉพาะพื้นที ่จังหวัดล าปางให้
ประชาชนได้ใช้แจ้งลงทะเบียน เพื่อสะดวกและเร็วขึ้น (5) กลไกสาธารณสุข  อสม. และชุมชนต้อง
ร่วมมือกัน ลุยเคาะประตูหน้าบ้าน รณรงค์ให้ถึงให้เกิดความเข้าใจ พร้อมเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ 10 
คู ่สายของโรงพยาบาลล าปาง รับแจ้งความประสงค์จองคิวฉีดวัคซีน (6) ให้ความรู้ และต้องให้ 
ชาวบ้านเข้าใจอย่างถูกต้อง ตอบค าถามคลายความสงสัยทุกประการ เพ่ือให้ทุกคนเชื่อมั่นเก่ียวกับการ
ฉีดวัคซีน และ (7) ประชาชนเข้าใจและตัดสินใจจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น “ล าปางพร้อม” หรือให้
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ตามความสะดวก 

1.2) บทบาทในการอ านวยการ หรือ การอ านวยความสะดวก สรุปได้ว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปาง ได้มีการอ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ  
ในจังหวัด หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีผ่านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งจังหวัด มีการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับจังหวัด 

1.3) บทบาทการเป็นผู้น าที่ดี สรุปได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารราชการที่ชัดเจน มีความตรงไปตรงมา ในการบริหารจัดการของผู้น าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารจัดการเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อให้การบริหารจัดการเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพราะปัจจัยดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกต่อสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จากสภาพการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริบทของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ก่อให้เกิดความท้าทาย
ต่อผู้บริหารว่าจะมีวิธีการรับมือ และบริหารจัดการอย่างไร กรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางนั้นใน
ฐานะผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดได้สร้างแนวนโยบายในการบริหารงาน เพื่อก าหนดเป้ าหมายและ
ทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีแบบแผนในการบริหารงาน อันตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู ้ว่าราชการจังหวัดต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจาก
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ในการบรรลุถึงเป้าหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
ต้องมีความสามารถน าส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่ประชาชน 
ในจังหวัดล าปางจะได้รับจากการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้มีการสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีการออกประกาศจังหวัด ค าสั่งจังหวัด มาตรการในการป้องกันของจังหวัดล าปาง เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับอ าเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วน



บทบาทของผู้วา่ราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 
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ท้องถิ่นในจังหวัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ “การยับยั้งการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19” ในฐานะผู้น าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารจัดการและข้ันตอนการท างาน 

1.4) บทบาทในการสื ่อสาร สรุปได้ว่า ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีบทบาทในการสื ่อ ดังนี้  
(1) การเข้าถึงคน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้เข้าถึงข้าราชการที่เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด 19 และ 
การเข้าถึงประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในจังหวัดล าปาง 
เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน         
(2) การเข้าถึงงาน เป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดล าปาง รวมถึงติดตามการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นงานเก่าและงานใหม่และ 
(3) การเข้าถึงท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
การด าเนินงานของท้องถิ่นมีความรับผิดชอบของจังหวัดล าปาง เพ่ือจะได้ทราบถึงสภาพความเป็นจริง
ของท้องที่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เป็นอย่างไร ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ
ท างานของแต่ละท้องที่ว่าเป็นอย่างไร  

ดังนั้น บทบาทในการสื ่อสารที่ดีของผู ้ว่าราชการจังหวัดล าปางจึงมีความส าคัญมาก  
หากไม่มีการสื่อสารที่ดี การที่จะบริหารงานหรือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือประสบความส าเร็จนั้นก็จะกระท าได้ยาก แต่ถ้ามีการสื่อสารที่ดี สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุก
ภาคส่วน 

1.5) บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะวิกฤต โดยให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกิดการรวมทุกฝ่ายเข้าร่วมกัน จนน ามาสู่การจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง เพ่ือประโยชน์ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงมาจากผู้น าที่
ยึดหลักนิติธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารงาน หากไม่มีหลักนิติธรรมประชาชนจ านวน
มากก็จะถูกทอดทิ้ง ปล่อยปะละเลยจากหน่วยงานภาครัฐ การไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และถ้าหากใช้
หลักนิติธรรมในทางที่ผิด ก็จะท าให้ความไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐลดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
จึงน าเอา ค าว่า “resilient organization” มาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือให้ องค์กรสามารถรับมือกับสภาวะ
วิกฤติได้อย่างรวดเร็ว  

จากการศึกษาข้อมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางบริหารการเปลี่ยนแปลงบนหลักการ
บริหารจัดการที่ คือ หลักการตอบสนองความต้องการประชาชนหรือมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมืองของจังหวัดล าปาง และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม โดยมีการแก้ไขปัญหาและการ



ธราเทพ เกื้อหนุน 
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บริการประชาชนในแต่ละอ าเภอ ให ้ความส าค ัญกับการบริการประชาชนด้านสาธารณสุข  
โดยยึดถือว่า “ประชาชนเปรียบเสมือนพ่อแม่พ่ีน้อง” 

2) การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จากผลการศึกษา
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ว่า การบริหารงานของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
มีการบริหารราชการทั้งในช่วงที่สถานการณ์ปกติและช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤติ ที่ประเทศไทยเผชิญ
กับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)      
จึงน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการและรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 โดยก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในเชิงรุก และการบูรณาการท างานร่วมกันของภาคี
เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดล าปาง  

หลักการบริหารภาวะวิกฤต “ล าปางโมเดล” คือ การวางเป้าหมายที่ชัดเจนและเขียนแผนที่
เป็นขั้นเป็นตอน น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่เรียกว่า Execution ด้วยการจัดทีมงานที่มีความสามารถ 
ระหว่างน าเอาแผนลงขั้นปฏิบัติก็ต้องประเมินทุกขั้นตอน ในการท าให้เกิดผลด้านปฏิบัติการนั้นจะต้อง
ลงไปถึงจุดในท้องถิ่น ใกล้ชิดกับประชาชน ฟังเสียงชาวบ้านและน ามาปรับแผนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ระหว่างทางอาจจะมีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องพร้อม
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ได้ตลอดเวลา คุณภาพของความเป็นผู้น าอยู่ที่การสามารถ
สร้างทีมที่แข็งแกร่ง ส าคัญที่สุดคือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนต่อผู้น าและทีมงาน คือ 
“เราต้องเอาวัคซีนไปให้ประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาหาวัคซีน” คือ หนึ่งในแนวทางการท างาน
ที่ท าให้เกิดความศรัทธาและร่วมมือจากประชาชน 

วิธีการท างานของจังหวัดล าปางยังเน้นการวางแผนที่ลงถึงรายละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่ที่เห็นอู่
ฮั่นมีสภาพเป็นเมืองร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขมาร่วมวางแผนตั้งแต่
การอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน แบ่งทีมฝ่ายปกครอง และฝ่ายการแพทย์ออกเป็นหลายทีมสลับ
สับเปลี่ยนการปฏิบัติงานภาคสนาม หลีกเลี่ยงการมาพบปะเจอกันระหว่างคนในทีม เพื่อป้องกัน
สถานการณ์ที่แย่ที่สุดนั่นคือ การติดเชื้อระหว่างกัน ซึ่งจะทาให้ยังมีทีมที่ปฏิบัติงานต่อได้ หากมีทีมใด
ต้องถูกกักตัว 

ดังนั้น จึงมีการวางแผนในการจัดเตรียมโรงพยาบาลในจังหวัดล าปางให้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแผนในการปรับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดเป็นโรงพยาบาลส าหรับรับมือโรค
โควิด-19 โดยเฉพาะ การนาหมอและพยาบาลมาฝึกรับมือในการดูแลผู้ป่วย เพื่อรักษาได้ทันท่วงที 
การเตรียมเครื่องช่วยหายใจมากกว่า 100 เครื่อง การเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้กว่า 300 เตียงการ
เตรียมห้องความดันลบ 20 ห้อง และการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงจัดท าแผนติดตามคนเข้าออกท้ังหมดและตรึงพ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและควบคุม
ประชาชนที่เข้า-ออกจังหวัด โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) (กองกาลังส าคัญในการ
เข้าถึงทุกครอบครัว) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนท างานร่วมกันในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามคนที่เดินทาง
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มาจากพ้ืนที่เสี่ยง โดยสามารถติดตามได้มากถึง 96 เปอร์เซ็นต์ จนท าให้จังหวัดล าปางควบคุมการแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็ว 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะ

วิกฤต COVID-19 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1) บทบาทในการออกประกาศ/ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของ
จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมีบทบาทในการออกประกาศ/ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการ
การเข้าออกของจังหวัด มากกว่า 112 ฉบับ ทั้งการก าหนดนโยบาย การออกค าสั่ง ประกาศจังหวัด 
และการก าหนดมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่อันประกอบด้วย คณะท างาน 18 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็น
ผู้สั่งการ อีกท้ังยังมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที ่จังหวัดล าปาง ตลอดจนให้การด าเนินการของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2) บทบาทในการอ านวยการ หรือ การอ านวยความสะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
ได้มีการอ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงาน
เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งจังหวัด  

1.3) บทบาทการเป็นผู ้น  าที ่ด ี มีว ิส ัยทัศน์ในการบริหารราชการที่ ช ัดเจน มีความ
ตรงไปตรงมา ในการบริหารจัดการของผู้น าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจัดการเมืองหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้การบริหารจัดการเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไป เพราะปัจจัยดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์เชิ งบวกต่อสมรรถนะในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน จากสภาพการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้บริหารว่าจะมีวิธีการรับมือ และ
บริหารจัดการอย่างไร  

1.4) บทบาทในการสื่อสาร มีบทบาทในการสื่อสาร ดังนี้ 1) การเข้าถึงคน คือ การเข้าถึง
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และการเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดล าปาง เพ่ือรับรู้
ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2) การเข้าถึง



ธราเทพ เกื้อหนุน 
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งาน เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดล าปาง รวมถึง
ติดตามการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) การเข้าถึงท้องที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการติดตามการด าเนินงานของท้องถิ่นมีความรับผิดชอบของจังหวัดล าปาง เพื่อจะได้
ทราบถึงสภาพความเป็นจริงของท้องที่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เป็นอย่างไร ตลอดจน
เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการท างานของแต่ละท้องที่ว่าเป็นอย่างไร  

1.5) บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางสามารถรับมือกับ
การเปลี ่ยนแปลงภายใต้สภาวะวิกฤตได้ โดยให้ความส าคัญกับปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับประชาชน  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกิดการรวมทุกฝ่ายเข้าร่วมกัน ทั้งนี้ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงมาจากผู้น าที่ยึดหลักนิติธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารงาน หากไม่มีหลักนิติ
ธรรม ประชาชนจ านวนมากก็จะถูกทอดทิ้ง ปล่อยปะละเลยจากหน่วยงานภาครัฐ การไม่ได้รับสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และถ้าหากใช้หลักนิติธรรมในทางท่ีผิด ก็จะท าให้ความไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐลดลง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางจึงน าเอา ค าว่า “resilient organization” มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้องค์กร
สามารถรับมือกับสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงบนหลักการบริหาร
จัดการที่ดี และให้ความส าคัญกับการบริการประชาชนด้านสาธารณสุขโดยยึดถือว่า “ประชาชน
เปรียบเสมือนพ่อแม่พ่ีน้อง”  

2) ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
จากผลการศึกษา บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะ

วิกฤต COVID-19 จะเห็นว่าบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤตใน 
5 ประเด็นนี้ ได้แก่ 1) บทบาทในการออกประกาศ/ค าสั่งจังหวัดล าปาง และมาตรการการเข้าออกของ
จังหวัด 2) บทบาทในการอ านวยการ หรือ การอ านวยความสะดวก 3) บทบาทการเป็นผู ้น าที ่ดี            
4) บทบาทในการสื่อสาร และ 5) บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤตในครั้งนี้ เนื่องจากท าให้ทราบถึงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล รวมถึงการ
บริหารราชการของจังหวัดล าปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้มีหลักการบริหารภาวะวิกฤตของจังหวัด
ล าปาง คือ “ล าปางโมเดล” ยึดหลักการบริหารราชการที่ดี หลักนิติธรรม และน าเอา ค าว่า “resilient 
organization” มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการภายใต้สภาวะวิกฤต 

3) ข้อเสนอเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
จากการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการบริหารราชการภายใต้สภาวะ

วิกฤต COVID-19 เป็นการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง และการบริหารราชการ
ภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ซึ่งการศึกษานี้ยังขาดข้อมูลการศึกษาในส่วนของ
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การศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดอื่น ๆ หากได้รู ้และทราบข้อมูลบทบาทการบริหาร
ราชการภายใต้สภาวะวิกฤตของผู้ว่าราชการจังหวัดอื่น ๆ ด้วยจะสามารถเห็นถึงบทบาทการบริหาร
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤตของแต่ละจังหวัด และได้ทราบถึงขีดความสามารถของแต่ละจังหวัดในการบริหารราชการ
ภายใต้สภาวะวิกฤต 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
 

 
  ธัญลักษณ์ เอกจิตร* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานการไฟฟ้า
นครหลวง จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample T-Test 
, F-Test การทดสอบความแตกต่างรายคู ่ด้วยวิธี Scheffe และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 42-56 
ปี (Gen X) คิดเป็นร้อยละ 52 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 อยู่
ในกลุ่มงานช่างเทคนิคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.25 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต าแหน่ง 4-6 คิดเป็นร้อย
ละ 62.75 และมีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีขึน้ไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.75 

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง มีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ทั้งด้านการวางแผนและตัดสินใจ และด้านการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ/Generation กลุ่มงาน ระดับต าแหน่ง และอายุงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไมแ่ตกต่างกัน 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: thanyalak.ek@mea.or.th 
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ปัจจัยการรับรู้ ในด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเฉพาะด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และด้านการ
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยแรงจูงใจ ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ 
และด้านปัจจัยค ้าจุน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้า-นครหลวง ด้านการวางแผนและตัดสินใจ และด้านการปฏิบัติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, CSR             
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Factors affecting participation in Corporate Social Responsibility 
(CSR) Activities of worker by Metropolitan Electricity Authority 

(MEA) 
 

   
Thanyalak Ekkachit* 

 
Abstract 

 
 This research aimed to 1) explore the level of participation in Corporate Social 
Responsibility (CSR) operations of Metropolitan Electricity Authority (MEA) employees, 
and 2 )  investigate the factors affecting the participation in CSR operations of MEA 
employees. The research instrument was the questionnaire which covered 400 samples 
of MEA employees. Statistics used in data analysis were descriptive statistics including 
frequency, percentage, average, and standard deviation, and inferred statistics including 
Independent Sample T-Test, F-Test, Scheffe's method of multiple comparisons, and 
Multiple Regression Analysis with a statistical significance level of 0.05 

The results showed that male samples made up 68.50% of the total respondents 
rather than females that were 31.50%. The age range between 42 and 56 (Generation X) 
was the largest proportion (52%). Most of the samples had bachelor's degree (52%). The 
largest proportion of samples was technicians (21.25%). The major range of work 
qualification levels was 4 to 6 (62.75%). Besides, the major proportion of years of 
experience was 16 years and over (61.75%) 

 
_______________________ 
* Student of Master of Public and Private Management 
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 
148 Serithai Road, Khlong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 
Email: thanyalak.ek@mea.or.th 

  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

666 

MEA employees had a high level of participation in Corporate Social Responsibility 
(CSR) operations in both Planning and decision-making and Practical aspects. Different 
personal factors including genders, ages/generations, working groups, position levels, and 
years of working experience affected the participation in CSR operations at the 0.05 level of 
statistical significance. Nevertheless, the different education levels showed no difference in 
affecting the participation in CSR operations. 

Factors of perception including Support from senior management, Comprehension 
building, and Communication/public relations positively influenced the participation in CSR 
operations of MEA employees in Planning and decision-making aspect at the 0.05 level of 
statistical significance. In Practical aspect, only the factors of Support from senior 
management and Communication/public relations positively influenced the participation in 
CSR operations of MEA employees at the 0.05 level of statistical significance. 

Factors of perception including Support from senior management, Comprehension 
building, and Communication/public relations positively influenced the participation in CSR 
operations of MEA employees in Planning and decision-making aspect at the 0.05 level of 
statistical significance. In Practical aspect, only the factors of Support from senior 
management and Communication/public relations positively influenced the participation in 
CSR operations of MEA employees at the 0.05 level of statistical significance. 
  Furthermore, factors of motivation including Motivation Factors and Hygiene Factors 
positively influenced the participation in CSR operations of MEA employees in both Planning 
and decision-making and Practical aspects at the 0.05 level of statistical significance. 
 
Keywords: participation, Corporate Social Responsibility, CSR 
 

 
 

  



ธัญลักษณ์ เอกจิตร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

667 

1. บทน า 
  ในปัจจุบัน ผู้คนต่างให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และบริโภคสินค้าที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นประเด็นที่ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หลายองค์การ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ปรับใช้ในองค์การมากขึ้น CSR จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์การ ที่ทุกองค์การ
ควรให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน
ทั้งในกิจกรรมขององค์กรและสังคม ด้วยการคิด ร่วมวางแผน และร่วมท ากิจกรรม อันจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การและสังคมต่อไป (นิภา วิริยะพิพัฒน์, 2552: 204)   

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จ าหน่ายและบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีการด าเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาตั้งแต่จัดตั้งองค์การ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ในรูปแบบ
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จิตอาสา และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อาทิ โครงการ Energy Mind Award การใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่าในสถานศึกษา , โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (Energy 
Saving Building) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนส าคัญ ฯลฯ และด้วยกระแสกดดันและ
ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ท าให้การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดตั้งฝ่ายกิจการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของการไฟฟ้านครหลวง โดยแบ่งโครงสร้างของฝ่ายกิจการสังคมและสิ ่งแวดล้อม
ออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ งานแผนงานและสารสนเทศ งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 
และงานกระบวนงานเพื่อสังคม (CSR in Process) ซึ่งในส่วนของ CSR in Process นั้น การไฟฟ้า
นครหลวงได้มีการน ามาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึง
ปัจจุบัน โดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการ ISO 26000 เข้าสู่กระบวนงานของหน่วยงานภายในทั้ง 57 
หน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของการไฟฟ้านคร
หลวงที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น การไฟฟ้านครหลวงยังได้จัดให้
พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์การ หรือ CSR after Process ในรูปแบบของ จิตอาสา 
ซึ่งจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การออกหน่วยบริการชุมชน จิตอาสา
ปลูกป่าชายเลน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงได้พยายามสร้างสรรค์
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเข้ามา
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มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ แต่ก็พบว่ามีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
จิตอาสาในแต่ละปี จ านวนร้อยละ 15 ของจ านวนพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  (การไฟฟ้านครหลวง, 2563) 
 จากการที่การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และตระหนัก
ถึงการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื ่อเป็นแนวทางในการวางแผน สนับสนุนและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามเป้าประสงค์ที่ต้องการของพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง อันจะเป็น
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และผลักดันให้องค์การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป     

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ และปัจจัยแรงจูงใจ 
  

 
3. สมมติฐานในการศึกษา  
 สมมติฐานที่ 1 : พนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ         
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยการรับรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน         
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  
 สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน       
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 4.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553: 7) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ คือ
การด าเนินงานขององค์การที ่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ด้วยการ
ด าเนินงานที่สร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

669 

  ศิริรัตน์ พรหมดวงตา (2559: 17) ให้นิยามความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การเข้า
ไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนา หรือการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม โดยบูรณาการงานสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในนโยบาย และพันธกิจขององค์การ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างสมัครใจ 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
  แกริสัน และมากูน (Garrison and Magoon, 1972: 607) กล่าวว่า การรับรู ้ คือ
ขั้นตอนที่สมองมีการแปลความหมายจากสิ่งเร้า โดยท าให้ทราบความหมายของสิ่งเร้าผ่านประสาท
สัมผัสของร่างกาย และอาศัยประสบการณ์ในการช่วยแปลความหมาย 
 กันยา สุวรรณแสง (2544 : 129) กล่าวว่า การรับรู้มีความส าคัญ ดังนี้  
   1) การรับรู้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่มี
การรับรู้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ในท านองเดียวกัน การเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้ครั้งใหม่ เนื่องจาก
ความรู้พื้นฐานเดิมจะช่วยแปลความหมายให้ทราบว่าคืออะไร 

      2) การรับรู้มีความส าคัญต่อเจตคติอารมณ์และแนวโน้มของพฤติกรรม เมื่อรับรู้
แล้วย่อมเกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ พัฒนาเป็นเจตคติ แล้วพัฒนาสู่องค์ความรู้ในที่สุด 
 4.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  

       ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก คิดค้นโดย เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick 
Herzberg) พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความรู้สึกดีและไม่ดีของพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ปัจจัยการจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) โดย
การจูงใจที่ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดี จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้งสองกลุ่มพร้อมกัน  (ติกขเวทย์ ก้อน
แก้ว, 2562 : 20-22) สรุปได้ดังนี้   
   1. ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ให้คนชอบและรักงานที ่ปฏิบัติ เป็นการกระตุ ้นให้เกิดความพึงพอใจเพื ่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถสนองความต้องการภายในบุคคล เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความพึงพอใจใน
การท างาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ 
(Recognition) ลักษณะของงานที ่ปฏิบัต ิ (The Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ
ความก้าวหน้า (Advancement) 
   2. ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจัยอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยค ้า
จุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับ
บุคคลในหน่วยงาน จะท าให้บุคคลเกิดความไม่ชอบงาน ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัว
บุคคล ได้แก่ ค่าตอบแทน (Salary) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) การนิเทศงาน, นโยบาย
และการบริหาร (Company Policy and Administration) สภาพการท างาน (Working Conditions) 
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สถานะทางอาชีพ (Status) ความมั่นคงในการท างาน (Security) และวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
(Supervision-Technical) 
 4.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
  มุทิตา พัวพิพัฒน์พงศ์ (2552 : 12) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล  
   กฤติยา สมศิลา (2561 : 111) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือการร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
โดยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดค้นปัญหา ร่วมลงทุนและรับผลประโยชน์
ตอบแทน ร่วมปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลและด าเนินการต่าง ๆ ในชุมชน รวมตลอดถึงการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนด้วยตนเอง  
  Cohen and Uphoff (1980: 213-235) กล ่าวถึงล ักษณะการมีส ่วนร ่วมไว ้ 4 
องค์ประกอบ ดังน ี ้การมีส ่วนร ่วมตัดส ินใจ (Decision-making) การมีส ่วนร ่วมปฏ ิบ ัต ิการ 
(Implementation) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น และสถานภาพการท างาน 
 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   สมบูรณ์ ใจประการ (2558: บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: 
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับเงินเดือน การ
รับรู้ข่าวสาร และส่วนงานมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่วนระดับเงินเดือนและอายุงาน มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมใน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และยังพบว่า ทัศนคติและระบบส่งเสริมการ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 พลอยฉัตรี ศิริพัฒน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ของ
บุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การ
คลังสินค้า พบว่า การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ใน
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ระดับสูง คือด้านนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และด้าน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
 ติกขเวทย์ ก้อนแก้ว (2562: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนหน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยม (EP SPIRIT) ของบริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องอายุ ประสบการณ์ในการ
ท างาน และประเภทสัญญาจ้างงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่แตกต่าง
กัน และเฉพาะอายุ และประสบการณ์ในการท างานเท่านั ้น ที ่จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจ (ปัจจัยจูงใจ) ด้านความส าเร็จในการท างาน มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
(ปัจจัยค ้าจุน) ด้านนโยบายของบริษัทมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

672 

 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา   
    ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ/Generation 

- ระดับการศึกษา 

- กลุ่มงาน 

- ระดับต าแหน่งงาน 
- อายงุาน 

ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

- นโยบายขององค์การ 

- การสนับสนุนจากผู้บริหาร 

- การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

- การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

ปัจจัยแรงจูงใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

- ปัจจัยจูงใจ  

- ปัจจัยค ้าจุน 

 

 

 

 

 

 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- การวางแผนและตัดสินใจ  

- การปฏิบัติ  
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6. วิธีด าเนินการศึกษา 
 6.1 ประเภทของงานวิจ ัย : งานวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นการวิจัยเช ิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช ้ว ิธ ีการศ ึกษาเช ิงส  ารวจ (Survey Research) และใช ้การเก ็บข ้อม ูลด ้วย
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูล
ในแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย : ประชากรในการศึกษา คือพนักงานการ
ไฟฟ้า-นครหลวง ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ) จ านวนทั้งสิ้น 
7,625 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง ณ 1 ตุลาคม 2564)  ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563: 45) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 380 คนแต่เพ่ือความแม่นย าในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจ านวน 400 
คนและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร 
แยกตามประเภทกลุ่มงาน ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 : แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มงาน   

กลุ่มงาน งาน
บริหาร 

งาน
วิชาการ 

งาน
ส านักงาน 

งานช่าง
เทคนิค 

งาน
ช่างฝีมือ 

งานกึ่ง
ฝีมือ 

งาน
สนาม/
บริการ 

รวม 
(คน) 

ประชากร (คน) 1,216 1,461 1,352 1,616 1,542 339 99 7,625 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) 64 76 71 85 81 18 5 400 

 ในการสุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้
คอมพิวเตอร์ในการสุ่มตามบัญชีรายชื่อของประชากร เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
 6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย:  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเรียบเรียงขึ้น
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย  
 6.4 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย : ก่อนที่ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการทดสอบ
พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ มีค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) มากกว่า 0.5 หมายถึง 
ข้อค าถามในแต่ละข้อนั้นใช้ได้ จากนั้นท าการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการน าไปทดสอบ 
(Try out) กับกล ุ ่มต ัวอย ่างจ  านวน 30 คน แล ้วน  ามาทดสอบด ้วยว ิธ ี  Cronbach’s Alpha 
Coefficient ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.7 (ศิริชัย     กาญจนวาสี, 2544: 30) พบว่า ชุดค าถามตามกรอบ
แนวคิดมีค่า Cronbach’s Alpha Coefficient เกินกว่า 0.8 (ปัจจัยการรับรู ้  = 0.952 , ปัจจัย
แรงจูงใจ = 0.844, การมีส่วนร่วม = 0.944) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ และสามารถ
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในช่วง
เดือนตุลาคม 2564  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 
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 6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล : หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามแล้วจึงรวบรวมให้ครบตามจ านวน ก่อนน ามาประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( �̅� ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test , F-Test เปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู ่ด ้วยวิธ ี Scheffe  วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส ้น เพื ่อตรวจสอบเงื ่อนไขการเกิดปัญหา
ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การแปลค่าเฉลี่ย ( �̅� )  ใช้เกณฑ์ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ และแปลผล ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00   อยู่ในเกณฑ์การรับรู้ / ความคิดเห็น / มีส่วนร่วม ในระดับมากท่ีสุด   
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์การรับรู้ / ความคิดเห็น / มีส่วนร่วม ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61  - 3.40 อยู่ในเกณฑ์การรับรู้ / ความคิดเห็น / มีส่วนร่วม ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์การรับรู้ / ความคิดเห็น / มีส่วนร่วม ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์การรับรู้ / ความคิดเห็น / มีส่วนร่วม ในระดับน้อยที่สุด 

 6.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้น 
4 เดือน 

 
7. ผลการศึกษา   
 7.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 68.50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีอายุ/Generation ระหว่าง 42-56 ปี (Gen 
X) คิดเป็นร้อยละ 52 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 อยู่ในกลุ่มงาน
ช่างเทคนิคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.25 และระดับต าแหน่งส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต าแหน่ง 4-6 คิด
เป็นร้อยละ 62.75 และมีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.75  
 7.2 ปัจจัยการรับรู้ต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ของพนักงานการ

ไฟฟ้า-นครหลวง อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.35, S.D = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านนโยบายขององค์การมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( �̅�= 4.43, S.D = 0.61)  รองลงมาคือ ด้านการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ ( �̅�= 4.41, S.D = 0.61)  และด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ( �̅�= 
4.28, S.D = 0.65)  ตามล าดับ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ

มาก ( �̅�= 4.18, S.D = 0.65)   
 7.3 ปัจจัยแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.06, S.D = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยคือ ( �̅�= 

4.06, S.D = 0.72) รองลงมาคือ ปัจจัยค ้าจุน ( �̅�= 4.05, S.D = 0.74) ตามล าดับ 
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 7.4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการ

ไฟฟ้า-นครหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.87, S.D = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทั้งด้านการวางแผนและตัดสินใจ และด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยคือ     

( �̅�= 4.00, S.D = 0.74) รองลงมาคือด้านการวางแผนและตัดสินใจ ( �̅�= 3.72, S.D = 0.83) 
ตามล าดับ 
 7.5 สมมติฐานที่ 1 พนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน จะ
ส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต่างกัน  
ตารางท่ี 2 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  

(ตัวแปรอิสระ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

(ตัวแปรตาม)   
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ด้านการวางแผนและตัดสินใจ   ด้านการปฏิบัต ิ
1. เพศ Sig. = 0.001* Sig. = 0.015* 
2. อายุ/Generation Sig. = 0.013* Sig. = 0.013* 
3. ระดับการศึกษา Sig. = 0.067 Sig. = 0.512 

4. กลุ่มงาน Sig. = 0.004* Sig. = 0.022* 
5. ระดับต าแหน่งงาน Sig. = 0.006* Sig. = 0.000* 

6. อายุงาน Sig. =0.002* Sig. = 0.013* 

 
 จากตารางท่ี 2 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ด้านเพศที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในด้านการวางแผนและตัดสินใจ  
และการปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านอายุ/Generation ที่แตกต่าง
กัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
พบว่า มีรายคู่ที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 42 – 56 ปี (Gen X) มีระดับการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป (Gen B) ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน ด้านกลุ่มงานที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มงานวิชาการ จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่าง
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มงานช่างเทคนิค ด้านระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนรว่ม
ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ในด้านการมีส่วนร่วมในการ

หมายเหตุ : * หมายถึง มีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 
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ปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต าแหน่ง 1-3 มีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ต าแหน่ง 7-8 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต าแหน่ง 7-8 มีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับต าแหน่งระดับ 11-12 และด้านอายุงานที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุงาน 11-15 ปี และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่วนในด้านการมสี่วน
ร่วมในการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุงาน 11-15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 7.6 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการรับรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้าน    ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยการรับรู้ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
(Y) 

 
ตัวแปรอิสระ 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  
ความสัมพันธ ์

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.37 0.08  4.21 0.004*  
นโยบายขององค์การ(X1) 0.11 0.11 0.08 1.03 0.305 - 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง (X2) 

0.39 0.10 0.28 3.76 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ
(X3) 

0.32 0.12 0.21 2.66 0.008* มีอิทธิพลเชิงบวก 

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 
(X4) 

0.67 0.08 0.49 8.15 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. 

0.634a 0.402 0.396 0.614 0.000* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที ่ 3 พบว่า ปัจจัยการรับรู ้ โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผน
และการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 39.6 (Adjusted R2 = 0.396) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การสนับสนุนจากผู ้บร ิหารระดับสูง ด้านการสร้างความรู ้ความเข้าใจ และด้านการสื ่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 



ธัญลักษณ์ เอกจิตร 
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(CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีตัวพยากรณ์ที่ส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ (Sig.= 0.000, B 
=0.67) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Sig.= 0.000, B=0.39) และด้านการสร้างความรู้
ความเข้าใจ (Sig.= 0.008 , B=0.32)  ส่วนด้านนโยบายขององค์การ ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการ
วางแผนและตัดสินใจ 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในด้านการปฏิบัติ (Y) 

 
ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  
ความสัมพันธ ์

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.76 0.22  3.50 0.001*  
นโยบายขององค์การ(X1) 0.07 0.09 0.06 0.79 0.432 - 
การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง (X2) 

0.17 0.08 0.15 2.04 0.042* มีอิทธิพลเชิงบวก 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ
(X3) 

0.01 0.09 0.01 0.12 0.901 - 

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 
(X4) 

0.52 0.07 0.47 7.92 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. 

0.646a 0.418 0.412 0.484 0.000* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที ่ 4 พบว่า ปัจจัยการรับรู ้ โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการปฏิบัติ คิด
เป็นร้อยละ 41.2 (Adjusted R2 = 0.412)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง และด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการปฏิบัติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีตัวพยากรณ์ที่ส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ (Sig.= 0.008, B =0.52) และด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Sig.= 0.042, 
B=0.17) ตามล าดับ ส่วนด้านนโยบายขององค์การและด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่มีอิทธิพล
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้า
นครหลวง ด้านการปฏิบัติ 
 7.7 จากสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในด้านการวางแผนและ
ตัดสินใจ (Y) 

 
ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  
ความสัมพันธ ์

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.55 0.20  2.82 0.005*  

ปัจจัยจูงใจ (X1) 0.56 0.07 0.40 8.34 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

ปัจจัยค ้าจุน (X2) 0.49 0.06 0.40 8.20 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 
R R 

Square 
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. 

0.744a 0.553 0.551 0.529 0.000* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผน
และตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 55.1 (Adjusted R2 = 0.551) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้าน
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของพนักงาน  การไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีตัวพยากรณ์ที่ส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยจูงใจ (Sig.= 0.000, B 
=0.56) และปัจจัยค ้าจุน (Sig.= 0.000, B=0.49) ตามล าดับ  
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในด้านการปฏิบัติ (Y)  

 
ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  
ความสัมพันธ ์

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.39 0.15  2.71 0.007*  

ปัจจัยจูงใจ (X1) 0.50 0.05 0.44 9.88 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

ปัจจัยค ้าจุน (X2) 0.39 0.05 0.40 8.71 0.000* มีอิทธิพลเชิงบวก 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Sig. 

0.781a 0.610 0.608 0.395 0.000* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการปฏิบัติ คิด
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เป็นร้อยละ 60.8 (Adjusted R2 = 0.608)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค ้าจุน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยมีตัว
พยากรณ์ที่ส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยจูงใจ (Sig.= 0.000, B =0.50) และปัจจัยค ้าจุน (Sig.= 0.000, 
B=0.39) ตามล าดับ  

 
8. สรุปและอภิปรายผล  
 8.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ทั้งการวางแผนและตัดสินใจ และการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติมากกว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งในด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัตินั ้น ได้แก่ ในการปฏิบัติทุกครั้งจะค านึงถึงการท างานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ ่งแวดล้อม ซึ ่งถือเป็น CSR in Process หรือการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ใน
กระบวนการท างานประจ าของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน 
CSR ตามนโยบายขององค์การที่ก าหนดไว้ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับองค์การ ส าหรับด้านการวางแผนและการตัดสินใจ พบว่าพนักงานมีส่ว นร่วมในการ
ด าเนินงานตั้งแต่การสะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็นต่างๆต่อแนวทางแก้ปัญหาขององค์การ และ
การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน CSR ขององค์การ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานที่อยู่ในระดับมาก 
 8.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  
  8.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ/Generation กลุ่มงาน 
ระดับต าแหน่ง และอายุงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ  Cohen 
and Uphoff (1980) ยกเว้นในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไม่แตกต่างกัน  
  8.2.2 ปัจจัยการรับรู้ พบว่า ในด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการวางแผน
และตัดสินใจ และเฉพาะด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
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พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้านการปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยฉัตรี ศิริพัฒน์ (2559: 
บทคัดย่อ) ที ่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ของบุคลากรกับการมีส่วน ร่วมในการ
ด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า ที่พบว่า การรับรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน  
  8.2.3 ปัจจัยแรงจูงใจ พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
ด้านการวางแผนและตัดสินใจและด้านการปฏิบัติ โดยที่ปัจจัยจูงใจ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงสูงกว่าปัจจัยค ้าจุน 
เนื่องจาก ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่มาจากภายในตัวบุคคล จะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของพนักงานที่
จูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม CSR ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ใน
การประเมินผลงานปลายปี ซึ่งมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน การได้รับ
การยกย่องชมเชยจากองค์การเมื่อมีการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม การที่พนักงาน
สามารถป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR พร้อมกับงานประจ า โดยไม่กระทบต่อภาระหน้าที ่ความ
รับผิดชอบหลักของตนเอง เกิดความภูมิใจเมื่อได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม CSR และได้พบ
เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆจากการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ในขณะที่ปัจจัยค ้าจุนเป็นปัจจัยที่มาจาก
ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การที่องค์การมีการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม CSR 
หรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม ผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้สิทธิในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม CSR อย่างอิสระตามความสมัครใจ องค์การมีการสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสมในการท ากิจกรรม CSR รวมถึงสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีก็ช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน จึงส่งผลให้พนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
องค์การ สอดคล้องตามแนวคิดของ Herzberg ที่กล่าวว่า หากต้องการสร้างให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ที่ดี จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้งสองกลุ่มควบคู่กัน ได้แก่ ปัจจัยการจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจัย
ค ้าจุน (Hygiene Factors)  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
  1. จากผลการศึกษาที่พบว่า พนักงานการไฟฟ้านครหลวง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
มากกว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ องค์การควรก าหนดช่องทางที่เปิดโอกาสให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกระดับ
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สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ และร่วมตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานด้าน CSR และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน CSR ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
  2. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน            
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมใน         
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ลักษณะด้านประชากรของบุคลากรในองค์การด้วย โดยการออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  
  3.  จากการศึกษาที่พบว่าปัจจัยการรับรู้โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน              
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนั้น เพื่อเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม องค์การควร
เพิ่มการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่าน
ช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื ่อง ผู ้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนและเป็นตัวอย่างที ่ดีในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการอบรม และ
การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคลากรรับรู้และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ิมข้ึน 
  4. จากการศึกษาที่พบว่าปัจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน               
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนั้น เพื่อเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม องค์การควร
มีการสร้างระบบสนับสนุนปัจจัยแรงจูงใจ ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนควบคู่กัน เพ่ือกระตุ้นให้
พนักงานอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เกิดความรู้สึก
พึงพอใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
 9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
                       การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรจ านวน 400 คน 
ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีจ านวน 7 กลุ่มงานด้วยกัน คือ งาน
บริหาร งานวิชาการ งานส านักงาน งานช่างเทคนิค งานช่างฝีมือ งานกึ่งฝีมือ และงานสนาม/บริการ 
โดยไม่รวมผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ) จึงเห็นว่าในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรจะศึกษากลุ่มผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวงด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ 
และควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อทราบถึงข้อมูลเกี ่ยวกับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติที่หลากหลาย และน ามาใช้
ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
   

  



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานการไฟฟา้นครหลวง 
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การศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกล
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษา

กลุ่มบริษัท ภริัชบุรี 
 

ธัญวรัตม์  กุลบุปผา* 

บทคัดย่อ 
การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช ้แบบสัมภาษณ์ 

(Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งสัมภาษณ์จากพนักงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่ม
ระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ จ านวน 25 คน  ซึ่งได้พบว่า  1) การ
ท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน มีผล
การศึกษาดังนี ้ 1.1) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความล่าช้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป
ประชุมตามสถานที่นัดหมายต่างๆ  1.2) ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงาน ติดต่องาน และลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ส านักงานได้  1.3) การส่งข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ไฟล์ที ่มีขนาดใหญ่ผ่านโปรแกรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   2) การท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน มีผลการศึกษาดังนี้  2.1) ท าให้เกิดการ
ท างานร่วมกับหลายฝ่าย ระหว่างหลายๆ ทีม (Cross Functional Team) ได้ง่ายขึ้น  2.2) สามารถ
จัดประชุมประจ าปีของบริษัท ‘Roadshow’ ที่ทางทีมผู้บริหารต้องการสื่อสาร Business Direction 
ขององค์กร  2.3) เพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงานเนื่องจากท าให้ได้ข้อสรุป และแนวทางการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว  2.4) พัฒนาและปรับปรุงการน าเสนอให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอของบุคคลมากขึ้น  3) ปัญหา อุปสรรคของการท างาน จากการใช้โปรแกรม Microsoft 
Teams ท างานระยะไกล มีผลการศึกษาดังนี้  3.1) ต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเสถียร ถ้า
ในกรณีที่สัญญาณไม่เพียงพอมีผลท าให้เวลาท างานที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ อาจเกิดการติดขัด  3.2) 
การสนทนาโต้ตอบพร้อมกัน ท าให้ไม่ได้ยินเสียงของผู้สนทนาบางคน หรือหากมีเสียงรบกวนที่ดังกว่า
ท าให้ไม่สามารถได้ยินเสียงผู้สนทนาอีกฝ่าย  3.3) พนักงานบางคนยังขาดทักษะ ความรู้ความช านาญ  
ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม  3.4) การนัดเชิญประชุมแต่ละครั้ง โดยบางคนเข้าจากลิงก์ที่แนบ  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: thanwarat.goo@stu.nida.ac.th 
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มากับ Calendar และบางคนเข้าจากกรุ ๊ปห้องประชุมที ่เปิดไว้ซึ ่งอาจเป็นคนละห้องกัน ท าให้  
เสียเวลาในการรวมเพื่อประชุม ผลวิจัยดังกล่าว จะสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาเชิงกลยุทธ์ให้กับ
องค์กร หากมีการปรับใช้นโยบายการท างานจากบ้าน (Work from Home) ในอนาคต จากผล
การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน  ความส าเร็จของการท างาน 
และปัญหา อุปสรรคในการท างาน  จากการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในช่วงสถานการณ์      
โควิด-19  ส าหรับกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา กลุ่มระดับปฏิบัติการ ของกลุ่มบริษัทภิรัช
บุรี  โดยสามารถสะท้อนสิ่งที่องค์กรได้ด าเนินการไปแล้วในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องมาก
น้อยเพียงใดอีกด้วย 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, ความส าเร็จ, และอุปสรรคของการท างานระยะไกล 
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1. บทน า  

 จากการศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี  ผู้วิจัยมี
แนวคิดในการศึกษาและได้ก าหนดแนวทางในการวิจัย  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)  ระลอกใหม่  ได้มีการขยายขอบเขตการ
แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพ้ืนที่ และยังตรวจพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อมีจ านวนเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน มีการติดเชื้อและลุกลามอย่างรุนแรง ส่งผลท าให้รัฐบาลต้องมีการ
ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมที่เข้มข้นเพ่ิมข้ึนเพ่ือควบคุมหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ได้
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และเพ่ือช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดของเชื้อโควิด-19   

มาตรการแรกๆ ของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือการส่งเสริมให้
ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หยุดการเดินทาง หยุดการจราจรทั้งทางถนน
และทางอากาศ (ยกเว้นการขนส่งสินค้าและการบริการฉุกเฉิน) ปิดพรมแดนและงดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ หยุดกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและการค้า ปิดกิจการ ประกาศเคอร์ฟิว ปิด
สถาบันการศึกษา ตลาดสด และร้านอาหาร ไปจนถึงการจ ากัดการเคลื ่อนที ่ระหว่างเมืองของ
ประชากร ส่งเสริมให้ทุกคนท างานที่บ้าน (Work from home) และให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย (Stay at 
home) เรื่อยไปจนถึงการบังคับปิดเมือง หรือการล็อกดาวน์ (Lockdown) โดยเริ่มจากล็อกดาวน์
บางส่วน (Partial lockdown) การล็อกดาวน์เมือง (City lockdown) จนถึงการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ 
(Country lockdown) ในที่สุด (Financial Times, 2021) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
(COVID-19) เป็นผลให้หลายธุรกิจหรือบริษัทเอกชนหลายแห่งต้องใช้มาตรการมากมายเพื่อรับมือ
รวมถึงต้องปรับแผนการท างานเพ่ือป้องการระบาดของโรคในองค์กร และได้ออกนโยบายปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานเพ่ือความปลอดภัยทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่พนักงานจะ
ติดเชื ้อโควิด-19 รวมไปถึงเพื ่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 ในสถาน
ประกอบการ จึงได้มีมาตรการด้านการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดรวมถึงการให้หน่วยงานเริ่ม
พิจารณาการเหลื่อมของเวลาท างานเพ่ือลดความแออัดโดยการสลับวันท างานและเปลี่ยนรูปแบบเป็น
มาตรการการท างานที่บ้าน (Work from Home) การส่งเสริมให้การท างานและการประชุมงานใช้
ระบบทางไกลหรือระบบระยะไกลแทนรูปแบบเดิมที่ต้องพบปะเจอกัน เนื่องจากไม่สามารถออกมา
ท างานที่ส านักงานได้ตามปกติเพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่อาจพบเจอระหว่างการ
เดินทาง ท าให้เป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายเป็น
วงกว้าง   

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ระบบการท างานระยะไกลโดยผ่านโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไปตามปกติ และเพื่อให้องค์การ
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เกิดประสิทธิภาพท างาน ความส าเร็จของการท างาน โดยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ส าหรับการท างานระยะไกลในการด าเนินงานขององค์กร  ดังนั้นกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจึงได้น าโปรแกรม 
Microsoft Teams (Microsoft Teams) เข้ามามีบทบาทโดยถูกน ามาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นสื่อกลาง
การท างานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การนัดหมาย การประชุม การ
ประกาศ การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ และจัดการการสนทนา จัดการไฟล์และเครื่องมือทั้งหมด
ในพื้นที่ท างานของทีมที่เดียว การสร้างและแก้ไขเอกสารได้โดยตรงจากในแอป ท าให้พนักงานมีส่วน
ร่วมอยู่เสมอ เพื่อช่วยในการท างานระยะไกลให้มีประสิทธิภาพและความส าเร็จของงานท าให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว   

และจากที่องค์กรภาคเอกชนจ านวนมากน าโปรแกรมการประชุมระยะไกลมาใช้ท าให้ผู ้วิจัย
เกิดค าถามว่า เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมเข้ามาช่วยนั้นก็คือ Microsoft Teams แล้ว
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมนี้ไปช่วยในการท างานขององค์กรอย่างไร และท าให้องค์กรยัง
ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง มาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ ได้อย่างไร 
รวมไปถึงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมนี้แก้ไม่ได้ หรือแก้ให้กั บองค์กร
ไม่ได้จึงน ามาสู่การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ ื ่อศ ึกษาการใช ้โปรแกรม Microsoft Teams ในการท  างานระยะไกล ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จของการท างาน  

2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จากการใช้โปรแกรม Microsoft Teams 
ส าหรับการท างานระยะไกล 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร ็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยศึกษาผ่านการท างานของกลุ่มบริษัท     
ภิรัชบุรี ซึ ่งขอบเขตของด้านตัวแปรอิสระ คือ การท างานระยะไกลโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Teams  ประกอบด้วย สนทนาด้วยข้อความ (Chat) สนทนาด้วยการโทรด้วยเสียง (Audio Call) 
สนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า (Video Call) แชร์หน้าจอเพื่อน าเสนอ(Screen Sharing) บันทึก
การสนทนาในรูปแบบวิดีโอ (Recording) ส่งและรับไฟล์ข้อมูล (Upload & Download) และนัด
หมายประชุม (Meeting Link) และขอบเขตด้านตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และ
อุปสรรค ในการท างานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการท างาน ความส าเร็จ
ของการท างาน  อุปสรรคในการท างาน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี 
โดยเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ความส าเร็จของการท างาน และอุปสรรคในการท างาน



ธัญวรัตม์  กุลบุปผา 
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ระยะไกลในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ของพนักงานกลุ่มบริษัทภิ
รัชบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในระหว่างวันที่ 11-29 ตุลาคม 2564 
 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกล
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี  ครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19  ท าให้พนักงานบริษัทบางคนต้องมีการ Work from Home ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์
เดี่ยวผ่านโปรแกรม Microsoft Teams กับผู้เกี่ยวข้องที่ใช้งานระบบดังกล่าวในการท างานระยะไกล  
จ านวน 25 คน จากจ านวนทั้งหมด 170 คน ที่มี License ในการใช้โปรแกรม Microsoft Teams 
ของบริษัท เพื่อมาท าการสุ่มสัมภาษณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีที่ใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยการสัมภาษณ์เดี่ยว
ของในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ท างานภายในกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ดังนี้ กลุ่มระดับบริหาร 10 คน  กลุ่ม
ระดับบังคับบัญชา 10 คน และกลุ่มระดับปฏิบัติการ 5 คน ทั้งนี้เนื่องจากการสัมภาษณ์เดี่ยวเป็นการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมทุกประเด็น  และการก าหนดผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
เนื่องจากเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนทั้งหมด 25 คน เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
 

5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร ็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี  ผู้ศึกษาวิจัย
ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ท างานระยะไกลได้ 
โดยความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ได้แก่ ณัฐธัญ ถนัดรบ (2545) กล่าวว่าประสิทธิภาพ หมายถึง 
การกระท าของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถและความพร้อม และพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการ
ปฎิบัติงานของตนเองอย่างคล่องแคล่วด้วยความมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และสามารถปฎิบัติงานให้เสร็จ
ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งประสิทธิภาพการท างานจะเกิดจากความรับผิดชอบและ
ความเอาใจใส่ในงานของผู้ปฎิบัติงานเอง 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน ได้แก่ สมใจ ลักษณะ (2542, หน้า 206-210) 
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลขึ ้นอยู ่กับองค์ประกอบหลากหลายด้าน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติของผู ้ปฏิบัติงาน ปริมาณและคุณภาพของงาน ความคิดริเริ ่มของ
ผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศในที่ท างาน ทักษะในการท างาน บุคลิกภาพ เจตคติและค่านิยมในการท างาน 
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ตลอดจนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปดังนี้ 1. ความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติส่วนบุคคล หมายถึงความกระตือรือร้นและการพัฒนาตนเอง เช่น เอาจริงเอาจัง มีมานะ
อุตสาหะ ปฏิบัติงานให้ส าเร็จแสวงหาความรู้ ความช านาญอยู่เสมอและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเองและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 2. ปริมาณงาน
และคุณภาพของการด าเนินงาน หมายถึงสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
ระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั ้งไว้คุณภาพของงานที่ท าส าเร็จมีความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์
ครบถ้วนตามก าหนด มีความรอบรู้ ช านาญในขึ ้นตอนหรือวิธีด าเนินงานทั้งงานในหน้าที่งานที่
เกี่ยวข้องและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
3. ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ หมายถึงพฤติกรรมบ่งชี ้ถึงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างานสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้หลายแนวทางรวมทั้งรู้วิธีการ
ท างานแปลกๆ ใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปถึงวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพมีแนวคิดที่จะสร้างและปรับ
วิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 4. การสร้างบรรยากาศในการท างาน บรรยากาศภายในองค์กรเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ เมื่อมีการสร้าง
บรรยากาศในการท างานร่วมกันภายในองค์กรแล้ว จะท าให้เกิด ความพึงพอใจในงานบุคคลากรมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างดี มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ย่อมส่งผลต่อบรรยากาศในการท างาน มีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น ท าให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
โดยที่บุคลากรไม่เบื่อหน่ายในการท างานและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 5. ทักษะใน
การปฏิบัติ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานนอกจากองค์ประกอบต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 
โดยมีทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง (Technical Skill) ทักษะในการ
ท างานร ่วมกับผ ู ้อ ื ่น (Human Skill) และทักษะทางด ้านความร ู ้  ความคิด (Concept Skill)                
6. บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมในการท างาน บุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
บุคคลและคุณสมบัติเหล่านี้ที่เป็นต้นเหตุของการกระท าไม่ว่าจะเป็นการพูดการปฏิบัติ ความคิด เจต
คติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยต่าง ๆ เมื่อบุคคลต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของประสิทธิภาพใน
การท างานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลในการท างาน 7. ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในการท างานสิ่งที่ควรจะเกิดข้ึนกับพนักงาน คือ เขาสามารถที่จะรับรู้ เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรมุ่งมั่นพยายามที่จะท างานเต็มความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคของการท างาน มีความสุขในการท างาน มีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานมั่นใจว่าตนมี
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ มีความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นกับหมู่คณะและมีความรู้สึกผูกพัน
กับองค์กร 

ทฤษฎีประสิทธิภาพของ Haring Emerson ซึ่งได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือชื่อ The Twelve 
Principles of Efficiency (อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, 2521, หน้า 30) โดยได้ก าหนดหลักการ
ปฏิบัติงานเพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานไว้ 12 ประการ  ประกอบด้วย  
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1.ความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง  2.ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของงาน  3.ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง  4.รักษาระเบียบวินัยในการ
ท างาน  5.ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม  6.การท างานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ
และมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน  7.งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง  
8.งานเสร็จทันเวลา  9.ผลงานได้มาตรฐาน  10.การท างานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้  11.ก าหนด
มาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้  12.ให้บ าเหน็จรางวัลแต่งานที่ดี 

ความหมายของการท างานระยะไกลของ Nilles (1998) ได้ให้ความหมายของการท างาน
ทางไกล (Telework) ว่าเป็นการจัดการการท างานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถให้พนักงานท างานจากที่บ้าน
ได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication Technologies : 
ICTs) ซึ่งลักษณะส าคัญของการท างานในรูปแบบนี้คือการเคลื่อนย้ายตัวงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานแทนการ
เคลื ่อนย้ายผู ้ปฏิบัติงานไปสู ่ต ัวงานเหมือนในอดีต ส่วน Telecommunication หมายถึง การ
ปฏิบัติงานภายนอกส านักงานเป็นบางครั้งบางคราว เพ่ือขจัดความเครียดต่อการท างานในรูปแบบเดิม 
(การท างานในส านักงาน) ซึ่งให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน จากสถานที่ที่ใกล้กับลูกค้า จาก
ศูนย์การท างานระยะไกล ได้ 1 วันหรือมากกว่านั้นต่อ 1 สัปดาห์ 
 ผลกระทบของระบบการท างานระยะไกลมีการศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับผลกระทบของการ
ท างานระยะไกล พบว่าส่งผลทั้งต่อผู้ท างานระยะไกลหรือตัวพนักงานเอง  ต่อองค์การ และสังคม
สิ่งแวดล้อม เช่น James and Hopkinson (2006) ได้ท าการวิจัยผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของการท างานโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (e-working) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 5,000 คน ในบริษัท BT ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการท างานทางไกล เพราะสามารถท าให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถลดแรงกดดันทางสังคม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกด้วย เช่น ค่าเดินทาง พนักงาน
ยังมีขวัญก าลังใจในการท างานดีขึ้น จ านวนพนักงานขาดงานลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานมีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นการวัดทั ้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณของงาน พนักงานมีความพึงพอใจในงาน ( Job 
Satisfaction) และมีระดับความผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การสูงขึ้น (Baruch, 2000; Morgan, 
2004) และช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ค่าไฟ ค่าเช่าที ่ ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสูงขึ ้น ส่วน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากการเดินทางของพนักงาน และช่วยลด
มลพิษทางอากาศ อีกท้ัง Harker and MacDonell (2012) ได้ท าการศึกษาของการท างานทางไกลว่า
มีประสิทธิภาพส าหรับองค์การหรือไม่  โดยท าการวิเคราะห์แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
65 งาน พบว่าการท างานทางไกลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์องค์การ โดยการท างานทางไกล
ท าให้ผลผลิตเพิ ่มสูงขึ้น การรักษาพนักงานท าให้พนักงานผูกพันต่อองค์การ และพัฒนาผลการ
ด าเนินงานขององค์การ  นอกจากจะมีการศึกษาถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบเชิงบวกของการท างาน
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ทางไกลแล้วยังมีการศึกษาถึงผลเสียด้วย เช่น การศึกษาของ Mann & Holdsworth (2003) พบว่าผู้
ที ่ท างานทางไกลมีความเครียดลดลงเมื ่อเปรียบเทียบกับผู ้ที ่ท างานจากส านักงานปกติแต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วย ซึ่งผู้ที่ท างานทางไกลกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์อารมณ์ฉุนเฉียว
และมีอารมณ์เชิงลบ เช่น รู้สึกกังวล ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการโดดเดี่ยวจากสั งคมและไม่สามารถ
แบ่งปันปัญหาของตนเองกับเพื่อนร่วมงานได้ 
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ณัชกมล และคณะ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบต่อ
โครงสร้างระบบการท างาน ขององค์การอันเนื่องมาจากระบบการท างานระยะไกล (Teleworking) : 
กรณีศึกษาบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด” การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยการน าระบบการท างานระยะไกล (Teleworking) มาให้พนักงานได้ปฏิบัติในการ
ท างาน ท าให้พนักงานไม่ต้องเดียเวลาในการเดินทางและเวลาที่จะต้องอยู่บนถนนวันละหลายๆชั่วโมง 
โดยให้พนักงานสามารถท างานจากที่บ้าน (Home Office) ที่ส านักงานของลูกค้า ส านักงานสาขาที่
ใกล้บ้าน พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น โทรศัพท์บ้าน เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง อินเทอร์เน็ต เว็นเทกโนโลยี โปรแกรมประยุกต์ เช่น 
อีเมล์ ฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยของข้อมูล  รวมทั ้งการ การประชุมทางไกล (Video 
Conference) เป็นต้น  ส าหรับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด ที่เป็นกรณีศึกนาในการนี้  การน า
ระบบ Teleworking เข้ามาใช้ในบริษัทฯ นั้น มีปีญหาการใช้ระบบค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทเป็น
บริษัทที่มีการท างานในรูปแบบขององค์การสมัยใหม่  ที่พนักงานส่วนใหญ่สามารถท างานโคยใช้งาน 
Computer ได้คล่องแคล่ว และมีความรู ้เกี ่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านไอทีเป็นอย่างดี  
นอกจากนี ้ฝ ่ายบริหารของบริษัทได้มีการจัดท านโยบายที ่ช ัดเจน  ขั ้นตอนหรือรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการค่อนข้างดี ท าให้พนักงานทุกคน มีความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงท า
ให้รูปแบบการค าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จะเห็นได้ว่าการศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกล
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี  จาก
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการวิจัย 
  

การท างานระยะไกลโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Teams 
 

• สนทนาด้วยข้อความ (Chat) 

• สนทนาด้วยการโทรด้วยเสียง 
(Audio Call) 

• สนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า 
(Video Call) 

• แชร์หน้าจอเพ่ือน าเสนอ 
(Screen Sharing) 

• บันทึกการสนทนาในรูปแบบวิดีโอ 
(Recording) 

• ส่งและรับไฟล์ข้อมูล  
(Upload & Download) 

• นัดหมายประชุม (Meeting Link) 
 
 

ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และ

อุปสรรค ในการท างานของกลุ่ม

บริษัทภิรัชบุรี 
 

1. ประสิทธิภาพการท างาน 
2. ความส าเร็จของการท างาน 
3. อุปสรรคในการท างาน 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างาน
ระยะไกลในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัช
บุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างาน  ความส าเร็จของการท างาน และเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ของการใช้โปรแกรม Microsoft Teams  ส าหรับการท างาน
ระยะไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้แล้วในบทนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 
ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ การศึกษาเรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วงสถานการณ์โควิด -19  ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านปฐมภูมิได้มาจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลด้านทุติยภูมิได้มาจากการศึกษา เอกสาร บทความ หนังสือ
ทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง คู่มือและการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งสัมภาษณ์จาก
พนักงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากกลุ่มระดับบริหารจ านวน 10 คน กลุ่มระดับบังคับบัญชา 10 คน และ
กลุ่มระดับปฏิบัติการ 5 คน รวมเป็นทั้งหมด 25 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 48  ส่วนใหญ่
เป็นช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 52 เป็นช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 24 และช่วงอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 24 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสดร้อยละ 68 สถานภาพสมรส
แล้วร้อยละ 32 และสถานภาพหย่าร้อยละ 0  วุฒิการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 84 รองลงมาคือปริญญาโทร้อยละ16  แผนกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เป็น 
Human Resources ร้อยละ 20  Domestic Sales ร้อยละ 20  Customer Services ร้อยละ 16  
REIT Management ร้อยละ 12  Information Technology ร้อยละ 12  Procurement ร้อยละ 8  
Property Management ร้อยละ 8 และ Sales & Leasing ร้อยละ 4  ตามล าดับ  ต าแหน่งของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เป็นกลุ่มระดับบริหารร้อยละ 40  กลุ่มระดับบังคับบัญชาร้อยละ 40 และกลุ่ม
ระดับปฏิบัติการร้อยละ 20  และระยะเวลาต าแหน่งงานของผู ้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เป็นช่วง
ระยะเวลา 1-5 ปีร้อยละ 52  ระยะเวลามากกว่า 5 ปีร้อยละ 32  ระยะเวลาต ่ากว่า 1 ปีร้อยละ 16 

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการท างาน
ระยะไกล คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ของกลุ่มระดับบริหาร เห็น
ว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่าส่วนใหญ่ใช้งานสัปดาห์ละ 5 ครั้งขึ ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 44.29  ใช้งาน
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.29 ใช้งานสัปดาห์ละ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.43  และใช้งาน
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงการใช้โปรแกรม Microsoft 
Teams ของกลุ่มระดับบังคับบัญชา เห็นว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่าส่วนใหญ่ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 34.29 ใช้งานสัปดาห์ละ 5 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.57 ใช้งานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
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คิดเป็นร้อยละ 20 และใช้งานสัปดาห์ละ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.14 ตามล าดับ  และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแสดงการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ของกลุ่มระดับปฏิบัติการ เห็นว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
พบว่าส่วนใหญ่ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ใช้งานสัปดาห์ละ 5 ครั้งขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 22.86  ใช้งานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29  และใช้งานสัปดาห์ละ 4 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 5.71 ตามล าดับ 

6.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน  ความส าเร็จของการท างาน 
และปัญหา อุปสรรคในการท างาน จากการใช ้โปรแกรม Microsoft Teams คือ การศึกษา
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท างาน ความส าเร็จในการท างาน  และอุปสรรคของการท างาน  ผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams ว่าโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ช่วยให้การท างานระยะไกล 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ประสบความส าเร็จอย่างไร และโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft 
Teams) ช่วยแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ให้การท างานระยะไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้
อย่างไร 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ความส าเร็จในการท างาน และอุปสรรคของการ
ท างาน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  ตามต าแหน่งงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

1.1) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความล่าช้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป
ประชุมตามสถานที่นัดหมายต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft Teams สามารถนัดประชุม (Calendar) 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโปรแกรม Microsoft Teams กับ
โปรแกรม Outlook เข้าด้วยกัน ช่วยให้สะดวกในการแนบส่ง Link ไปพร้อมกับ Calendar  ส าหรับ
ในการเข้าร่วมประชุม และใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการน าเสนองานโดยไม่ต้องใช้ห้อง
ประชุม รวมถึงสามารถทราบถึงสถานะเพ่ือช่วยในการเข้าถึงบุคคลที่ต้องการจะติดต่อได้ ส าหรับเชิญผู้
ที ่เกี ่ยวข้องเพิ ่มได้ทันทีเพื ่อเข้าร่วมให้ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้เวลานาน ทั ้งในส่ วนของการติดต่อ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง/การขอข้อมูลเพื่อ Support การท างาน และช่วยให้ทราบสถานะของ 
User แต่ละท่านว่าขณะนี้สะดวกคุยหรือไม่ ท าให้ช่วยในการควบคุมเวลาท างานหรือจัดตารางในการ
ท างานได้ชัดเจนขึ้น สามารถท างานที่ไหนก็ได้หรือประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้ งยังสามารถท างานได้
หลากหลายมากขึ้น เพราะในระหว่างประชุมออนไลน์ สามารถท างานอย่างอื่นควบคู่ไปได้และช่วยให้
การท างานรวดเร็วมากขึ้น มีเวลาในการท างานได้มากขึ้น  
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1.2) ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงาน ติดต่องาน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้
โทรศัพท์ส านักงานได้  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า 
(Video Call) ด้วยภาพ เสียง ท าให้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้พร้อมกัน 
รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นการแชร์หน้าจอเพ่ือให้อีกฝ่ายสามารถเข้ามาควบคุมและร่วมกันแก้ไขไฟล์งานนั้น
ได้  ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องตรงกัน  หรือช่วยเหลือคนที่เกิดปัญหาระหว่างการท างานที่บ้าน ท า
ให้การท างานระยะไกลไม่ติดขัด เมื่อมีความจ าเป็นต้อง Work from Home (WFH) และเป็นตัวช่วยที่
ท าให้การสื่อสารกันเรื่องงานภายในทีมได้ถ้าอยู่กันคนละสถานที่  สามารถประชุมรวมกันได้หลายๆ 
คน  ท าให้การที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศพร้อมกันแต่ยังสามารถที่จะท างานร่วมกันหรือแชร์ข้อมูลกันได้  ส่วน
การพิมพ์ข้อความในช่อง Chat Message เป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบได้ทันที ช่วยกระตุ้นให้เกิดผล
ท างานร่วมกันของสมาชิกที่ดีขึ้นเพราะได้เห็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ได้มากขึ้น  และการกด
บันทึกระหว่างการพูดคุยหรือประชุมร่วมกัน  ซึ่งสามารถกลับมาค้นหาหรือเปิดดูภายหลังได้ง่าย เพ่ือ
ช่วยในการน ามาสรุป ทบทวน จัดท ารายงานการบันทึกการประชุม และช่วยในการมอบหมายงานให้
ตรงตามที่ต้องการ 

1.3) การส่งข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ สามารถแลกเปลี ่ยนข้อมูลไฟล์ที ่มีขนาดใหญ่ผ่าน
โปรแกรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค้นหาไฟล์ได้ง่ายทันเวลา และปรับแก้ไขไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้อง 
Upload แล้วส่งกลับ ท าให้สะดวกสบายกว่าการส่งไฟล์ไปมาผ่านอีเมล์ของบริษัทที่มีการจ ากัดขนาด
การรับ-ส่งของไฟล์ในแต่ละครั้ง   

2) การท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างานของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

2.1) ท าให้เกิดการท างานร่วมกับหลายฝ่าย ระหว่างหลายๆ ทีม (Cross Functional 
Team) ได้ง่ายขึ้น หรือหารือร่วมกันแก้ไขงานได้พร้อมกัน โดยไม่ติดเงื่อนไขของเวลา และการเดินทาง
เนื่องจากการนัดประชุมใน Microsoft Teams นั้นท าได้สะดวกกว่าการนัดประชุมปกติ  ท าให้เกิด
การระดมความคิด (Brainstorm) ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  และท าให้การท างานร่วมกันของ
ทีม (Work Collaboration) ได้ง่ายขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนความคิดได้ดี  มีการรับรู้ข้อความเดียวกันท า
ให้เกิดความโปร่งใส (Transparency)  โดยสามารถสอบถามได้เลยแทนที่จะเป็นการส่ง Email แล้วใช้
เวลารอการตอบกลับนาน  และการส่งข้อความใน Microsoft Teams  สามารถได้ค าตอบที่เร็วขึ้นท า
ให้งานส าเร็จเป็นไป ได้สูง ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขงานร่วมกันท าให้ไม่ต้องท างานซ ้าซ้อน และ
ท าให้สามารถทราบความคืบหน้าของงานพร้อมกันแบบ Real Time หรือมีการตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม้
จะไม่ได้ท างานอยู่ภายในพ้ืนที่ของบริษัท 

2.2) สามารถจัดประชุมประจ าปีของบริษัท “Roadshow” ที่ทางทีมผู้บริหารต้องการ
สื่อสาร Business Direction ขององค์กร ให้กับพนักงานฟังได้ทั่วถึง โดยผ่านทางโปรแกรม Microsoft 
Teams ซึ่งสามารถรวบรวมองค์ประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นโดยไม่
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จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่ประชุม และส าหรับพนักงานที่ไม่ใด้เข้าร่วมก็ยัง
สามารถเข้าไปรับฟังบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ และช่วยพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีส าหรับ
พนักงานในทุกช่วงอายุบังคับให้เกิดการเรียนรู้ 

2.3) เพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานเนื่องจากท าให้ได้ข้อสรุป และแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็ว ช่วยท าให้การท างานสามารถด าเนินงาน Next Process ได้สะดวกสบายง่ายต่อการพูดคุย
กันทันทีด้วยการประชุมที่ไม่ต้องมารอเข้าห้องประชุมจริง หรือรอให้จ านวนคนเข้ามาครบจึงเริ่ม
ประชุมได้ เพราะว่าลดการเดินทางไปประชุมแต่ละห้องท าให้การท างานลุล่วงไปได้โดยเร็ว  ซึ่งการ
ท างานโดยใช้ Microsoft Teams กับภายในองค์กร มีประสิทธิภาพและสามารถท างานเชื่อมต่อกันได้ 
การสื่อสารไม่มีติดขัด และสามารถส่งงาน ปรึกษาหารือกันผ่านทางโปรแกรม และท าให้งานออกมา
ส าเร็จตามเป้าหมายได้เช่นเดียวกันกับการท างาน Onsite การประชุมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จ
ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องท างานโดยการ Work from Home แต่ก็สามารถรับ-ส่งงาน ให้
บรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่หัวหน้างานก าหนด รวมถึงสามารถแจกจ่ายงานให้กับแผนกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อได้  สงต่อข้อมูลการท างานได้อย่างรวดเร็ว น าเสนองานต่อผู้บริหารได้
อย่างต่อเนื่อง 

2.4) พัฒนาและปรับปรุงการน าเสนอให้ดียิ ่งขึ ้น โดยการประชุมหรือท างานผ่าน 
Microsoft Teams เป็นการเพิ ่มทักษะให้ทุกคนมีส ่วนร่วมในการน าเสนอของบุคคลมากขึ้น 
(Presentation Skills) เพิ่มความกล้าในการน าเสนอรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งตนเองและลูกน้อง  
เนื่องจากการประชุมในสภาวะที่นั่งประชุมด้วยกัน อาจมีข้อจ ากัดด้านบุคคลหรือสภาพแวดล้อมใน
การที่จะน าเสนอหรือความเห็นต่างกัน ท าให้การประชุมไม่ค่อยได้ข้อสรุปที่มีมติเดียวกัน แต่เมื่อมีการ
ประชุม Video Call ที่ทุกคนสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเอง เลี่ยงการตอบสนอง สี
หน้า และภาษากายของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ท าให้มีการน าเสนอและสรุปข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว  
 3) ปัญหา อุปสรรคของการท างาน จากการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ท างานระยะไกล 
ของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

3.1)  Microsoft Teams เป็นโปรแกรมท่ีต้องเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในฟังก์ชั่น
การใช้งานบางอย่าง เช่น Video Call จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเสถียร ดังนั้นถ้าใน
กรณีที่สัญญาณไม่เพียงพอมีผลท าให้เวลาท างานที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ อาจเกิดการติดขัด หรือขาด
ความต่อเนื่องในการสนทนาได้ และการใช้ท างานทั้งในส่วนของตนเองและผู้สนทนาเกิดความขัดข้องก็
ส่งผลให้สื ่อสารไม่ชัดเจน สะดุด ไม่ลื ่นไหล เวลาประชุมหรือคุยงาน ท าให้การใช้งาน Microsoft 
Teams ไม่ราบรื่น และรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากคุณภาพไม่ดีพอก็จะท าให้
การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ไม่เสถียร และบางทีถ้าคุณภาพอินเตอร์เน็ตของตัวเอง และผู้ร่วม
ประชุมเกิดเหตุเสีย สัญญาณไม่ดี Wifi รั่วหรือเกิดการหลุ ช่วงฝนตก ไฟดับ ท าให้เสียงขาดๆ หายๆ 
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พูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจเกิดการผิดพลาดในการรับฟังตอนก าลังประชุมได้จากอินเตอร์จากเน็ตที่ไม่
เสถียร 

3.2) การสนทนาโต้ตอบพร้อมกัน ท าให้ไม่ได้ยินเสียงของผู้สนทนาบางคน หรือหากมี
เสียงรบกวนที่ดังกว่าท าให้ไม่สามารถได้ยินเสียงผู้สนทนาอีกฝ่าย หรือระหว่างประชุมมีเสียงไม่พึง
ประสงค์ เช่น เสียงเด็ก, เสียงรถ จึงท าให้ได้ยินข้อมูลการประชุมที่ไม่ชัดเจน และท าให้ไม่มีสมาธิใน
การประชุม  

3.3) พนักงานบางคนยังขาดทักษะ ความรู ้ความช านาญ  ความเข้าใจในการใช้งาน 
โปรแกรม  และพนักงานบางส่วนอาจใช้งานไม่ครบทุกฟังก์ชั่นหรือใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
ของ Microsoft Teams ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีเวลาในการสอนที่ค่อนข้างน้อย และบางคนไม่เคยใช้
งานมาก่อน ส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลติดขัด และล่าช้า  

3.4) Microsoft Teams ไม่เหมาะกับการใช้งานในบางพื้นที่ ซึ่งหลายๆ ครั้งอาจมีการ
แทรกกันพูดหรือเสนอความคิดเห็นในกรณีไม่ได้เปิดกล้อง Video Call อาจท าให้ไม่เห็นว่าใครก าลัง
สนใจในสิ่งที่สื่อสารอยู่บ้าง หรือไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมตั้งใจฟังหรืออยู่ร่วมประชุมหรือไม่   

3.5) การนัดเชิญประชุมแต่ละครั้งจะมีการแนบลิงก์ใน Calendar ซึ่งในการเข้าร่วม
ประชุมอาจมีคนร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก โดยบางคนเข้าจากลิงก์ที่แนบมากับ Calendar และบาง
คนเข้าจากกรุ๊ปห้องประชุมที่เปิดไว้ซึ่งอาจเป็นคนละห้องกัน ท าให้เสียเวลาในการรวมเพ่ือประชุมเป็น
ห้องเดียวของการเริ่มต้นประชุม และการ Request เพ่ือขอ Control ในขณะสนทนาแบบแชร์หน้าจอ
อีกฝ่ายสามารถเข้าไปร่วมควบคุมได้เพียงคนเดียว ไม่สามารถเข้าร่วมแก้ไขงานพร้อมกันได้หลายคน 

 
7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร ็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิรัชบุรี  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าตามหลั ก
วิชาการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน  ความส าเร็จในการท างาน และอุปสรรค
ของการท างาน  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ว่าโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
ช่วยให้การท างานระยะไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ประสบความส าเร็จอย่างไร และโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ช่วยแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ให้การท างานระยะไกล ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไร 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ความส าเร็จในการท างาน และอุปสรรคของการ
ท างาน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามต าแหน่งงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) การท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

1.1) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความล่าช้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป
ประชุมตามสถานที่นัดหมายต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft Teams สามารถนัดประชุม (Calendar) 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโปรแกรม Microsoft Teams กับ
โปรแกรม Outlook เข้าด้วยกัน ช่วยให้สะดวกในการแนบส่ง Link ไปพร้อมกับ Calendar  ส าหรับ
ในการเข้าร่วมประชุม และใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการน าเสนองานโดยไม่ต้องใช้ห้อง
ประชุม รวมถึงสามารถทราบถึงสถานะเพ่ือช่วยในการเข้าถึงบุคคลที่ต้องการจะติดต่อได้  ส าหรับเชิญ
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพิ ่มได้ทันทีเพื ่อเข้าร่วมให้ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้เวลานาน ทั ้งในส่วนของการติดต่อ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง/การขอข้อมูลเพื่อ Support การท างาน  และช่วยให้ทราบสถานะของ 
User แต่ละท่านว่าขณะนี้สะดวกคุยหรือไม่ ท าให้ช่วยในการควบคุมเวลาท างานหรือจัดตารางในการ
ท างานได้ชัดเจนขึ้น สามารถท างานที่ไหนก็ได้หรือประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถท างานได้
หลากหลายมากขึ้น เพราะในระหว่างประชุมออนไลน์ สามารถท างานอย่างอื่นควบคู่ไปได้และช่วยให้
การท างานรวดเร็วมากขึ้น  มีเวลาในการท างานได้มากขึ้น  

1.2) ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงาน ติดต่องาน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้
โทรศัพท์ส านักงานได้  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า 
(Video Call) ด้วยภาพ เสียง ท าให้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้พร้อมกัน 
รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นการแชร์หน้าจอเพ่ือให้อีกฝ่ายสามารถเข้ามาควบคุมและร่วมกันแก้ไขไฟล์งานนั้น
ได้  ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องตรงกัน หรือช่วยเหลือคนที่เกิดปัญหาระหว่างการท างานที่บ้าน ท า
ให้การท างานระยะไกลไม่ติดขัด เมื่อมีความจ าเป็นต้อง Work from Home (WFH) และเป็นตัวช่วยที่
ท าให้การสื่อสารกันเรื่องงานภายในทีมได้ถ้าอยู่กันคนละสถานที่ สามารถประชุมรวมกันได้หลายๆ คน  
ท าให้การที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศพร้อมกันแต่ยังสามารถท่ีจะท างานร่วมกันหรือแชร์ข้อมูลกันได้  ส่วนการ
พิมพ์ข้อความในช่อง Chat Message เป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบได้ทันที ช่วยกระตุ้นให้เกิดผล
ท างานร่วมกันของสมาชิกที่ดีขึ้นเพราะได้เห็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ได้มากขึ้น และการกด
บันทึกระหว่างการพูดคุยหรือประชุมร่วมกัน ซึ่งสามารถกลับมาค้นหาหรือเปิดดูภายหลังได้ง่าย เพ่ือ
ช่วยในการน ามาสรุป ทบทวน จัดท ารายงานการบันทึกการประชุม และช่วยในการมอบหมายงานให้
ตรงตามที่ต้องการ 

1.3) การส่งข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ผ่านโปรแกรม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค้นหาไฟล์ได้ง่ายทันเวลา และปรับแก้ไขไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้อง Upload แล้ว
ส่งกลับ ท าให้สะดวกสบายกว่าการส่งไฟล์ไปมาผ่านอีเมล์ของบริษัทที่มีการจ ากัดขนาดการรับ-ส่งของ
ไฟล์ในแต่ละครั้ง   



การศึกษาประสิทธิภาพ ความส าเร็จ และอุปสรรคของการท างานระยะไกลในชว่งสถานการณ์โควิด-19ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัท ภิรัชบรุี 
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2) การท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างานของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

2.1) ท าให้เกิดการท างานร่วมกับหลายฝ่าย ระหว่างหลายๆ ทีม (Cross Functional 
Team) ได้ง่ายขึ้น หรือหารือร่วมกันแก้ไขงานได้พร้อมกัน โดยไม่ติดเงื่อนไขของเวลา และการเดินทาง
เนื่องจากการนัดประชุมใน Microsoft Teams นั้นท าได้สะดวกกว่าการนัดประชุมปกติ ท าให้เกิดการ
ระดมความคิด (Brainstorm) ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และท าให้การท างานร่วมกันของทีม 
(Work Collaboration) ได้ง่ายขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดได้ดี มีการรับรู้ข้อความเดียวกันท าให้
เกิดความโปร่งใส (Transparency) โดยสามารถสอบถามได้เลยแทนที่จะเป็นการส่ง Email แล้วใช้
เวลารอการตอบกลับนาน และการส่งข้อความใน Microsoft Teams  สามารถได้ค าตอบที่เร็วขึ้นท า
ให้งานส าเร็จเป็นไป ได้สูง ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขงานร่วมกันท าให้ไม่ต้องท างานซ ้าซ้อน และ
ท าให้สามารถทราบความคืบหน้าของงานพร้อมกันแบบ Real Time หรือมีการตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม้
จะไม่ได้ท างานอยู่ภายในพ้ืนที่ของบริษัท 

2.2) สามารถจัดประชุมประจ าปีของบริษัท “Roadshow” ที่ทางทีมผู้บริหารต้องการ
สื่อสารทิศทางธุรกิจ (Business Direction) ขององค์กร ให้กับพนักงานฟังได้ทั ่วถึง โดยผ่านทาง
โปรแกรม Microsoft Teams ซึ ่งสามารถรวบรวมองค์ประชุมได้ทุกที ่ท ุกเวลา ท าให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่ประชุม และส าหรับ
พนักงานที่ไม่ใด้เข้าร่วมก็ยังสามารถเข้าไปรับฟังบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ และช่วยพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับพนักงานในทุกช่วงอายุบังคับให้เกิดการเรียนรู้ 

2.3) เพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานเนื่องจากท าให้ได้ข้อสรุป และแนวทางการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว ช่วยท าให้การท างานสามารถด าเนินงานขั้นตอนต่อไป ได้สะดวกสบายง่ายต่อการพูดคุยกัน
ทันทีด้วยการประชุมที่ไม่ต้องมารอเข้าห้องประชุมจริง หรือรอให้จ านวนคนเข้ามาครบจึงเริ่มประชุม
ได้ เพราะว่าลดการเดินทางไปประชุมแต่ละห้องท าให้การท างานลุล่วงไปได้โดยเร็ว ซึ่งการท างานโดย
ใช้ Microsoft Teams กับภายในองค์กร มีประสิทธิภาพและสามารถท างานเชื่อมต่อกันได้ การ
สื่อสารไม่มีติดขัด และสามารถส่งงาน ปรึกษาหารือกันผ่านทางโปรแกรม และท าให้งานออกมาส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้เช่นเดียวกันกับการท างาน Onsite  การประชุมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จลุล่วง
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องท างานโดยการ Work from Home แต่ก็สามารถรับ-ส่งงาน ให้
บรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่หัวหน้างานก าหนด  รวมถึงสามารถแจกจ่ายงานให้กับแผนกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานต่อได้  ส่งต่อข้อมูลการท างานได้อย่างรวดเร็ว น าเสนองานต่อผู้บริหารได้
อย่างต่อเนื่อง 

2.4) พัฒนาและปรับปรุงการน าเสนอให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมหรือท างานผ่าน Microsoft 
Teams เป็นการเพิ่มทักษะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอของบุคคลมากขึ ้น (Presentation 
Skills) เพิ่มความกล้าในการน าเสนอรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งตนเองและลูกน้อง เนื่องจากการ



ธัญวรัตม์  กุลบุปผา 
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ประชุมในสภาวะที่นั่งประชุมด้วยกัน อาจมีข้อจ ากัดด้านบุคคลหรือสภาพแวดล้อมในการที่จะน าเสนอ
หรือความเห็นต่างกัน ท าให้การประชุมไม่ค่อยได้ข้อสรุปที่มีมติเดียวกัน แต่เมื่อมีการประชุม Video 
Call ที่ทุกคนสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเอง เลี่ยงการตอบสนอง สีหน้า และภาษา
กายของผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ ท าให้มีการน าเสนอและสรุปข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว  

3) ปัญหา อุปสรรคของการท างาน จากการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ท างานระยะไกล 
ของกลุ่มระดับบริหาร กลุ่มระดับบังคับบัญชา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

3.1)  Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่ต้องเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในฟังก์ชั่น
การใช้งานบางอย่าง เช่น Video Call จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเสถียร ดังนั้นถ้าใน
กรณีที่สัญญาณไม่เพียงพอมีผลท าให้เวลาท างานที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ อาจเกิดการติดขัด หรือขาด
ความต่อเนื่องในการสนทนาได้ และการใช้ท างานทั้งในส่วนของตนเองและผู้สนทนาเกิดความขัดข้องก็
ส่งผลให้สื ่อสารไม่ชัดเจน สะดุด ไม่ลื ่นไหล เวลาประชุมหรือคุยงาน ท าให้การใช้งาน Microsoft 
Teams ไม่ราบรื่น และรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากคุณภาพไม่ดีพอก็จะท าให้
การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ไม่เสถียร และบางทีถ้าคุณภาพอินเตอร์เน็ตของตัวเอง และผู้ร่วม
ประชุมเกิดเหตุเสีย สัญญาณไม่ดี Wifi รั่วหรือเกิดการหลุด ช่วงฝนตก ไฟดับ ท าให้เสียงขาดๆ หายๆ 
พูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจเกิดการผิดพลาดในการรับฟังตอนก าลังประชุมได้จากอินเตอร์จากเน็ตที่ไม่
เสถียร 

3.2) การสนทนาโต้ตอบพร้อมกัน ท าให้ไม่ได้ยินเสียงของผู้สนทนาบางคน หรือหากมีเสยีง
รบกวนที่ดังกว่าท าให้ไม่สามารถได้ยินเสียงผู้สนทนาอีกฝ่าย หรือระหว่างประชุมมีเสียงไม่พึงประสงค์ 
เช่น เสียงเด็ก, เสียงรถ จึงท าให้ได้ยินข้อมูลการประชุมที่ไม่ชัดเจน และท าให้ไม่มีสมาธิในการประชุม  

3.3) พนักงานบางคนยังขาดทักษะ ความรู ้ความช านาญ ความเข้าใจในการใช้งาน 
โปรแกรม และพนักงานบางส่วนอาจใช้งานไม่ครบทุกฟังก์ชั่นหรือใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
ของ Microsoft Teams ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีเวลาในการสอนที่ค่อนข้างน้อย และบางคนไม่เคยใช้
งานมาก่อน ส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลติดขัด และล่าช้า  

3.4) Microsoft Teams ไม่เหมาะกับการใช้งานในบางพื้นที่ ซึ ่งหลายๆ ครั้งอาจมีการ
แทรกกันพูดหรือเสนอความคิดเห็นในกรณีไม่ได้เปิดกล้อง Video Call อาจท าให้ไม่เห็นว่าใครก าลัง
สนใจในสิ่งที่สื่อสารอยู่บ้าง  หรือไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมตั้งใจฟังหรืออยู่ร่วมประชุมหรือไม่   

3.5) การนัดเชิญประชุมแต่ละครั้งจะมีการแนบลิงก์ใน Calendar  ซึ ่งในการเข้าร่วม
ประชุมอาจมีคนร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก โดยบางคนเข้าจากลิงก์ที่แนบมากับ Calendar และบาง
คนเข้าจากกรุ๊ปห้องประชุมที่เปิดไว้ซึ่งอาจเป็นคนละห้องกัน ท าให้เสียเวลาในการรวมเพ่ือประชุมเป็น
ห้องเดียวของการเริ่มต้นประชุม และการ Request เพ่ือขอ Control ในขณะสนทนาแบบแชร์หน้าจอ
อีกฝ่ายสามารถเข้าไปร่วมควบคุมได้เพียงคนเดียว ไม่สามารถเข้าร่วมแก้ไขงานพร้อมกันได้หลายคน 
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7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาทฤษฏีแนวคิดที่เกี่ยวข้องและผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานในเชิง

ลึกเกี่ยวกับการศึกษาการท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams มาใช้กับกลุ่มบริษัทภิรัช
บุรี โดยผลสรุปว่าท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน และช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับการท างาน 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนะแนวทางด าเนินการ
เกี่ยวกับการท างานระยะไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่การท างานแบบระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1. กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ควรน า Microsoft Teams ไปประยุกต์ใช้ในการท างานขององค์กร 
โดยเลือกใช้สนทนาด้วยการโทรด้วยเสียง (Audio Call) หรือสนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า 
(Video Call) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานส าหรับคนอยู่ภายในองค์กร และคน
ภายนอกองค์กรทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และเพื่อช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการท างานของ
องค์กรให้ดีขึ้น ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร เพื่อส่งผลให้การท างานร่วมกันของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารขององค์กร 
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานขององค์กรได้เป็นอย่างดีมากข้ึน 

2. ปัญหา อุปสรรคของการท างาน จากการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ท างานระยะไกล 
มีดังนี ้

2.1 การสนทนาโต้ตอบพร้อมกัน หรือหากมีเสียงรบกวนที่ดังกว่าท าให้ไม่สามารถได้ยิน
เสียงผู้สนทนาอีกฝ่าย หรือระหว่างประชุมมีเสียงไม่พึงประสงค์ จึงท าให้ได้ยินข้อมูลการประชุมที่ไม่
ชัดเจน และท าให้ไม่มีสมาธิในการประชุม 

การแก้ไขปัญหา คือ ควรออกกฎระเบียบเรื่องผู้เข้าร่วมทุกคนควรค านึงถึงมารยาทในการ
ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เช่น ก่อนเริ่มประชุมควรหาห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน และ
ขณะอยู่ในระหว่างการประชุมหากตัวเองไม่ได้ต้องพูดคุย ควรที่จะปิดไมค์ทุกครั้งเพื่อป้องกันเสียง
โดยรอบข้างตัวเราไปรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น และในกรณีจ าเป็นต้องใช้ออฟฟิตเป็ นที่นั ่งใน
การประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ควรที่จะเสียบหูฟังในการพูดหรือฟัง ไม่ควรเปิดล าโพง 
และควรพูดคุยโดยใช้เสียงที่เบา เพ่ือไม่ให้รบกวนคนที่ท างานอยู่ในออฟฟิตนั้น 

2.2 กรณีไม่ได้เปิดกล้อง Video Call อาจท าให้ไม่เห็นว่าใครก าลังสนใจในสิ่งที่สื่อสารอยู่
บ้าง และไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมตั้งใจฟังหรืออยู่ร่วมประชุมหรือไม่ 

การแก้ไขปัญหา คือ ควรออกกฎระเบียบเรื ่องการสนทนาด้วยการโทรแบบเห็นหน้า 
(Video Call) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องทุกคน  และกรณีที่เปิด
หน้าจอแล้วหากผู้ที่แชร์หน้าจอเพ่ือน าเสนอ (Screen Sharing) ต้องการอยากเห็นว่าผู้ฟังการน าเสนอ



ธัญวรัตม์  กุลบุปผา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

701 

ของเรามีใครก าลังสนใจหรือตั้งใจฟังและยังอยู่ร่วมประชุม  ผู้ที่แชร์หน้าจอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการ
แชร์หน้าจอน าเสนอ และใช้มือถือเพ่ือเปิดดูผู้ฟังการน าเสนอไปพร้อมกันด้วย 
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บทคัดย่อ 
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาปัญหาจากการ ใช้
แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 400 คน มาจาก
การสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษาคือแบบสอบถามออนไลน์ ( Online 
Questionnaires) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 – 40,000 บาท และปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลาง โดยแอปพลิเคชันการช าระเงินที่ ใช้มาก
ที่สุดคือ True Money Wallet เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคือ ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
จ านวนครั้งที่ใช้งานมากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน บริการที่ใช้คือ ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค สถานที่ที่ใช้
บริการคือร้านค้าออนไลน์และร้านสะดวกซ้ือ วิธีการช าระเงินคือผูกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต จ านวน
เงินที่ใช้ 100 – 500 บาทต่อครั้ง ด้านปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ คือการผูกบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
สมาร์ตโฟนและอินเตอร์เน็ตที่ถือได้ว่ามีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผู้คนในสมัยนี้ (การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2563) จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือรูปแบบสมาร์ตโฟนมีมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 86.4 และมีการใช้
งานอินเตอร์เน็ตในช่วงปี 2559 – 2563 เพิ่มขึ้นจาก 29.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 ในปี 
2559 เป็น 49.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ในปี 2563 จากการที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนา ท า
ให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสาร การท าธุรกิจ การหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการเพลิดเพลินกับความ
บันเทิงต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดสามารถท าได้โดยง่าย เพียงแค่ท าผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว 
 รวมไปถึงโลกการเงินที ่ได้รับผลกระทบในทางที่ดีขึ ้นเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา อีกทั้ง
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการช าระค่า
สินค้าหรือบริการ จากที่ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยเงินสด เปลี่ยนเป็นการรับช าระค่าสินค้า
และ/หรือบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) มากขึ้น 
 e-Wallet บางครั ้งเรียกว่า Mobile Wallet หรือ Digital Wallet คือระบบการช าระค่า
สินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันหรือโซลูชั่น ด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด โดยไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อกับธนาคารโดยตรง ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบจะเป็นตัวกลางในการติดต่อและเชื่อมต่อ
ระบบให้กับร้านค้าเมื่อมีการอนุมัติให้ใช้บริการ เป็นการจ่ายเงินที่ใช้มือถือ หรือเรียกว่า Mobile 
Payment ที่ใช้เทคโนโลยีเรียกว่า NFC (Near Field Communication) เมื่อจะจ่ายเงินก็แค่สแกน
สมาร์ทโฟนกับเครื่องที่ติดตั้งไว้ ใส่รหัสหรือ PIN code เงินสดจะถูกหักจากโทรศัพท์ บางระบบ
สามารถหักผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ (เวทย์ นุชเจริญ, 2559) 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณและการใช้ e-Money ในประเทศไทย 

 2563 2562 2561 2560 2559 

ปร ิ ม าณการช  า ร ะ เ งิ น 

(หน่วยพันรายการ) 
2,136,148 1,965,753 1,511,010 1,272,236 1,076,298 

 
 
มูลค่า (หน่วยพันล้านบาท) 310 282 205 127 91 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าปริมาณการช าระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์และมูลค่าการช าระมี
ยอดที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2563 มีปริมาณการช าระเงินอยู่ที่ 2,136,148 พันรายการและมูลค่าการ
ช าระเงินอยู่ที่ 310 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีปริมาณการช าระเงิน 1,076,298 พันรายการ
และมูลค่าการช าระเงินอยู่ที่ 91 พันล้านบาท เท่ากับ 1,059,850 พันรายการและ 219 พันล้านบาท
ตามล าดับ โดยปริมาณการช าระเงินและมูลค่าคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในปัจจุบันผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยได้ท าการศึกษาจ านวน
แอปพลิชันการช าระเงินที่คนไทยใช้ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงิน และปัญหาจากการ
ใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงิน ผลการวิจัยที่ได้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอยู่ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3) เพื่อศึกษาปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ท าให้ทราบถึงการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทย 

2) เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

เวทย์ นุชเจริญ (2559) e – Wallet (Electronic – Wallet) คือกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยบัตรเครดิต
หรือเงินสด โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับธนาคารโดยตรง ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็นตัวกลางใน
การติดต่อและเชื่อมต่อระบบให้กับร้านค้าเมื่อมีการอนุมัติให้ใช้บริการ เมื่อจะจ่ายเงินก็แค่สแกน
สมาร์ตโฟนกับเครื่องที่ติดตั ้งไว้ ใส่รหัสหรือ PIN code เงินสดจะถูกหักจากโทรศัพท์ บางระบบ
สามารถหักผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ ความแตกต่างของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์. (e-
Wallet) กับบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ( Internet Banking หรือ Mobile Banking) คือ 
Mobile Banking เป็นบริการที่ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การ
ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี, โอนเงินระหว่างบัญชีและธนาคาร, ตรวจสอบรายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ , และการเช็ค
อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ส่วน e-Wallet เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการและ
ให้บริการในส่วนที่ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2016) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม

ผู้บริโภค คือ การศึกษาว่าบุคคล กลุ่ม และองค์การ ในการเลือก ซื้อ ใช้ และจ าหน่ายสินค้า บริการ 
ความคิด ประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความการของพวกเขา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น.9 อ้างถึงใน จิญาดา แก้วแทน, 2557, หน้า 27) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ 
และการใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา 

จิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการตัดสินใจ
และลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมินผล จัดหาและการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการกล่าวโดยสรุปความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจัดหา ซื้อ ใช้และประเมินผลสินค้าและ/หรือบริการ ของบุคคล กลุ่ม
บุคคล และ/หรือองค์การ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค 

คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2016) อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล โดยรายละเอียดของแต่
ละปัจจัยมีดังนี ้

ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากกับพฤติกรรม
ในการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) และ
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ชนชั้นทางสังคม (Social Class) วัฒนธรรมถือเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรม
ในการซื้อของบุคคล วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมจะประกอบไป
ด้วยวัฒนธรรมย่อย ๆ ในวัฒนธรรมย่อยประกอบไปด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์และภูมิภาค ส่วน
ชนชั้นทางสังคม มนุษย์ในสังคมมีการแบ่งชนชั้น โดยรูปแบบในการแบ่งชนชั้นก็จะมีความแตกต่างกัน 
แต่ในชนชั้นเดียวกันจะมีความสนใจและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ครอบครัว (Family) หน้าที่และสถานะทางสังคม 
(Roles and Statuses of social) ซึ่งกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้าน
กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลทางตรงจะเรียกว่ากลุ่มสมาชิก (Membership groups) หรือกลุ่มปฐมภูมิ 
(Primary groups) เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันเริ ่มจากบุคคลที่ใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว 
เพื ่อน เพื ่อนบ้านรวมไปถึงเพื ่อนร่วมงาน กลุ ่มอ้างอิงที ่มีอิทธิพลทางอ้อมจะเรียกว่ากลุ ่มรอง 
(Secondary groups) เป็นกลุ่มที่มีกฏเกณฑ์ทางสังคมมากข้ึน เช่น กลุ่มสหภาพแรงงาน เป็นต้น ด้าน
ครอบครัว (Family) ถือเป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค โดยครอบครัวจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ครอบครัวปฐมนิเทศน์ (Family of orientation) เป็นครอบครัวของบิดา
มารดาของตนเอง และครอบครัวสร้างสมาชิกใหม่ (Family of procreation) เป็นครอบครัวที่เกิด
จากตนเองโดยการสมรส การมีทายาทสืบสกุล และด้านสุดท้ายคือหน้าที่และสถานะทางสังคม (Roles 
and status of social) เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีส่วนร่วมกับกลุ่มหลายกลุ่ม การก าหนดหน้าที่
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่บุคคลจะท าโดยแต่ละหน้าที่ก็มีความหมายถึงสถานะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้
ซื ้อ ได้แก่ อายุ (Age) วงจรชีวิต (Life cycle) อาชีพ (Occupation) สภาพเศรษฐกิจ (Economic 
Circumstances) บุคลิกภาพ (Personality) รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) และค่านิยม (Values)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอ่ืน ๆ 

ที่มีอยู่อย่างรอบคอบ ผ่านกระบวนการตัดสินใจที่เป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจาก
ทางเลือกท่ีได้ท าการเลือก 

ข ั ้นตอนการต ัดส ินใจซ ื ้ อ  (The Buying Decision Process) ม ีท ั ้ งหมด 5 ข ั ้นตอน 
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การสืบค้นข้อมูล (Information Search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) 
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของคอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller,  2016) 
 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ เกิด
จากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากภายในหรือภายนอก โดยความ
ต้องการจากการกระตุ้นภายใน เช่น ความรู้สึกอยากได้ ส่วนความต้องการจากการกระตุ้นภายนอก 
เช่น การโฆษณา  
 การสืบค้นข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหา จะท าการค้นหาข้อมูล
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งออกได้เป็น 4 
แหล่งดังนี้  

1.ส่วนบุคคล (Personal) ได้แก่ ครอบครัว, เพ่ือน, เพ่ือนบ้าน 
2. เชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้แก่ การโฆษณา, เว็บไซต์, พนักงานขาย, ตัวแทนจัด

จ าหน่าย 
3. ข้อมูลสาธารณะ (Public) ได้แก่ สื่อมวลชน, โซเชียลมีเดีย 
4. ประสบการณ์ของผู้บริโภค (Experiential) ได้แก่ การทดลอง การใช้ผลิตภัณฑ์ 

 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูล โดยเปรียบเทียบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่จัดจ าหน่าย จากนั้นประเมิน

การรับรู้ปัญหา

(Problem Recognition)

การสืบคน้ขอ้มูล

(Information Search)

การประเมินผลทางเลือก

(Evaluation of Alternative)

การตดัสินใจซ้ือ

(Purchase Decision)

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ

(Post Purchase Behavior)



ธีรพงศ์ อิทธิเสรีกุล 
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ทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด โดยใช้แนวคิดพื้นฐานคือ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
มองหาประโยชน์บางอย่างจากผลิตภัณฑ์  
 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากท าขั้นตอนประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคมี
ทางเลือกที่พึงพอใจที่สุด แต่เมื่อถึงเวลาซื้อจริงอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจ ท าให้
การตัดสินใจของผู้บริโภคมีระยะเวลาแตกต่างกัน 
 พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในใช้
ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อความพึงพอใจ หากประสิทธิภาพต ่ากว่าที่คาดหวัง 
ผู้บริโภคจะผิดหวังและท าให้มีแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ลดลงหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ซ ้าและอาจท าให้
เกิดการบอกต่อซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลับกันหากประสิทธิภาพได้ตามที่
คาดหวังหรือเกินคาดที่หวัง ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ซ ้าและมีการบอกต่อในทางที่ดี 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน กรณีศึกษาในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและ
ปทุมธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 550 คน มีการ
ตอบกลับมา 437 คน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ด้านความ
เชื ่อมั ่นในการออนไลน์และด้านการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง จากการใช้บริการช าระเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37, 4.27, 4.01 และ 3.51 ตามล าดับ ปัจจัย
ด้านทัศนคติ ด้านความเชื่อมั่นในการออนไลน์ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การใช ้งานกระเป๋าเง ินอิเล ็กทรอนิกส ์ (E-Wallet) ในการซื ้อส ินค้าของผู้บร ิโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อทัศนคติ 
และทัศนคติมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน E-Wallet อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 อริสรา วรวัฒน์อมรชัย (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 25 คน จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้งาน E-wallet Application ของผู้ที่ใช้งานและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งาน E-wallet 
Application คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความสะดวกสบายในการพกพา ร้อย
ละ 62 และประหยัดเวลา ร้อยละ 31 และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านโปรโมชัน ร้อยละ 23 
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โดยที่ E-wallet Application ที่มีผู ้ใช้งานมากที่สุดคือ AirPay ร้อยละ 62 True Money Wallet 
ร้อยละ 31 Rabbit LINE Pay ร้อยละ 15 แนวโน้มในการใช้งาน E-wallet Application ของกลุ่มที่
ไม่มีประสบการณ์อาจจะใช้หากมีโปรโมชันที่น่าสนใจ ร้อยละ50 
 ญาณิบล โพธิกนิษฐ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุการใช้งาน
แอปพลิเคชันโมบายเพย์เม้นต์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานบัตรเครดิตเสมือน กลุ่มผู้ใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile 
Wallet) และกลุ่มผู้ใช้งานบัตรเฉพาะทาง จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันโม
บายเพย์เม้นต์ มีความคลึงกัน คือเมื่อเข้าร้านค้าที่ให้บริการหรือร่วมรายการจะใช้แอปพลิเคชันแทน
การช าระด้วยเงินสดเป็นประจ า สาเหตุการใช้งานอย่างต่อเนื่องมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยความ
สะดวกสบายเป็นเหตุผลหลักที่ทุกกลุ่มกล่าวถึง และในด้านความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน
และความปลอดภัยของข้อม มีผลต่อการเข้ามาใช้แอปพลิเคชันโมบายเพย์เม้นต์ 
 ปิยธิดา กัลยา (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์
เพย์ (Rabbit LINE Pay) ในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 400 คน จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
งาน และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่าย ด้านความ
ไว้วางใจของผู้ใช้งาน ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์
เพย์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 พิชญา วัฒนะศิริพล (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) และผลกระทบต่อแนวทางการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา ผู้
ให้บริการเอกชนที่มิใช่สถาบันการเงิน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน e-Wallet ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก โดยเรียง
ตามค่าน ้าหนักจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย, ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพ, ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม โดย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มลูกค้าอายุ 23 – 30 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้ e-Wallet น้อยกว่าและก าลัง
ซื้อต ่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี และได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
e-Wallet ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ และฝั่งห้างค้าปลีก เกี่ยวกับมุมมอง แนวคิด ในการประกอบธุรกิจกับ 
e-Wallet และกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ผลวิจัยเพื่อยืนยันปัจจั ยใน
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณในปัจจัย ด้านการรับรู้ความปลอดภัย ด้านความคาดหวังต่อประสิทธิภาพและ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
 วลัญช์รัตน์ นพเก้า (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) ของผู้ให้บริการที่
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เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 405 ชุด กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการทางการเงินหรือช าระเงินผ่าน Mobile Banking Application, กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ
ทางการเงินหรือช าระเงินผ่าน Non-Bank Application, กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการทางการเงิน
หรือช าระเงินผ่าน Mobile Banking Application และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการทางการเงิน
หรือช าเงินผ่าน Non-Bank Application จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลมากที่สุด คือ ปัจจัยลักษณะทางกายภาพ ส าหรับกลุ่มที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการผ่าน 
Mobile Banking Application, ปัจจัยส่วนบุคคล ส าหรับกลุ ่มที ่เคยใช้บริการผ่าน Non-Bank 
Application ปัจจัยการจัดจ าหน่าย ส าหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการผ่าน Non-Bank Application และ
ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม ส าหรับกลุ่มที่เคยใช้บริการผ่าน Mobile Banking Application เท่านั้น 
 นุชนาฏ สุทธิวงษ์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ
การช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 คน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ในด้านของรายได้และอาชีพมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชันเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ ด้านความถี่มีผลต่อการตั้งใจ
เลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้และเข้า
ใจความง่ายต่อการใช้ และด้านการรับรู้และเข้าใจประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้
บริการการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพ โดยด้านทัศนคติมาก
ที่สุด 
 ภูณุกัณฑณ์ กฤชบันลือรัตน์ และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน จากผลการวิจัยพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการคือ ความสะดวกรวดเร็ว
มากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด สถานที่ใช้บริการคือ ร้านค้าออนไลน์ มีความถ่ีในการใช้งาน 1 – 3 ครั้ง
ต่อเดือน ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการตระหนักถึงปัญหา การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้บริการ และพฤติกรรมหลังการใช้บริการ 
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6.กรอบแนวคิด 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. วิธีวิจัย 
 การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ที่ผู้ศึกษา
สร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้มี
ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ต
โฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้บริการการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์อย่าง 
Facebook และ Line การหากลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรที่ใช้ในการค านวณในการศึกษาครั้งนี้คือ  
 
 
 

การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย 

- แอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 

o แอปพลิเคชันที่ใช้ 

o เหตุผลในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

- พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

o ความถี่ในการใช้งาน 

o ประเภทของบริการที่ใช้ 

o สถานที่ที่ใช้บริการ 

o วิธีการช าระ 

o จ านวนเงินที่ใช้ 

- ปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

o จ านวนแอปพลิเคชัน 

o ข้อจ ากัดในการใช้แอปพลิเคชัน 
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𝑛 =
p(1 − p)𝑍2

𝑑2
 

 
เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 p = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มเท่ากับ 0.50 
 Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96 
 d = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 
แทนค่า 

𝑛 =
0.5(1 − 0.5)1.962

0.052
 

     = 384.16 

 

 โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยเท่ากับ 385 คน โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ทางผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าได้ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั ้งไว้คือต้องไม่น้อยกว่า 385 
ตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ผู ้วิจัยได้เลือกเป็นการเลือกที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 
sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental or Convenience sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เป็นแบบสอบถาม ที่ท าการรวบรวมข้อมูล ทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
โดยแบบสอบถามของผู้วิจัยมีทั้งสิ้น 5 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีค าถามจ านวน 6 
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิภาคท่ีท่านอาศัยอยู่ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ มี
ค าถาม 2 ข้อ ได้แก่ แอปพลิเคชันการช าระเงินที่ท่านใช้ และเหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการแอป
พลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเค
ชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ความถี ่ในการใช้บริการการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของบริการที่ใช้ สถานที่ที่ใช้บริการ วิธีการช าระ
เงิน จ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้ง 
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท โดยเรียงล าดับ
จากระดับ 7 คือ เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุดคือระดับ 1 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการให้คะแนนตัวแปร โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละอันตรภาคชั้น ซึ่งใช้
สูตรในการค านวณค่าความกว้างดังนี้ 

  ความกว้างอันตรภาคช้ัน = 
(ค่ามากสุด − ค่าน้อยสุด)

จ านวนชั้น
 

 

  ความกว้างอันตรภาคช้ัน = 
(5 − 1)

5
  

 
  ความกว้างอันตรภาคชั้น = 0.8 

 จากสูตรการค านวณจะได้ค่าความกว้างอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 สามารถน ามาค านวน
คะแนนและแปรความหมายตามช่วงคะแนนได้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนน  ความหมาย 
  4.21 – 5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 
  3.41 – 4.20   เห็นด้วยมาก 
  2.61 – 3.40   เห็นด้วยปานกลาง 
  1.81 – 2.60   เห็นด้วยน้อย 
  1.00 – 1.80   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือได้มีการตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา 
(Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ได้น าแบบสอบถามที่ผ่าน
การทบทวนเอกสารการวิจัยน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือดูว่ามีความถูกต้องตามตัวแปรที่ต้องการ
หรือไม่ จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยการขอความอนุเคราะห์พิจารณาและ
ตรวจสอบว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยค่า IOC (Index of Item 
– Objective Congruence) มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกค าถาม 
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2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากที่สร้างและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ได้น าไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 ตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้บริการ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค หากมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื ่อถือ โดยแบบสอบถามนี้มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.74 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ มีข้ันตอนดังนี้ 
1.สร้างแบบสอบถามใน Google Forms โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Forms ในช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2564 
3.ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลแอปพลิเค
ชันการช าระเงิน และพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
8. ผลการศึกษา 

การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเง ินอิเล ็กทรอนิกส์ที ่ ใช ้อยู ่ในประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.ข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 
3.ข ้อมูลพฤติกรรมการช  าระค่าส ินค้าหร ือบร ิการผ ่านแอปพลิเคช ันการช  าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 61 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 74.25 การประกอบอาชีพส่ วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนหรือลูกจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,000  – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.75 และปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.3 ตาม
ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 156 39 

หญิง 244 61 

รวม 400 100 

อาย ุ ต ่ากว่า 20 ป ี 7 1.75 

20 – 29 ป ี 139 34.75 

30 – 39 ป ี 208 52 

40 – 49 ป ี 38 9.5 

50 ปีข้ึนไป 8 2 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตร ี 10 2.5 

ปริญญาตร ี 297 74.25 

ปริญญาโท 93 23.25 

ปริญญาเอก 0 0 
รวม 400 100 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 10 2.5 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 83 20.75 

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 264 66 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 33 8.25 

อาชีพอิสระ 9 2.25 

อื่น ๆ 1 0.25 

รวม 400 100 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 10 2.5 
10,000 – 20,000 บาท 17 4.25 

20,001 – 30,000 บาท 66 16.5 

30,001 – 40,000 บาท 119 29.75 

40,001 – 50,000 บาท 88 22 
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 มากกว่า 50,000 บาท 100 25 

รวม 400 100 

ภูมิภาคท่ีอาศัยอยู่
ในปัจจุบนั 

ภาคเหนือ 80 20 

ภาคกลาง 289 72.3 

ภาคใต ้ 7 1.8 

ภาคตะวันตก 4 1 

ภาคตะวันออก 11 2.8 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 9 2.3 

รวม 400 100 

*วิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 

 แอปพลิเคชันการช าระเงินที่คนไทยใช้ส่วนใหญ่เป็นแอปพลิเคชัน True Money Wallet คิด
เป็นร้อยละ 94 รองลงมาเป็น Rabbit LINE Pay และ Shopee Pay (AirPay) คิดเป็นร้อยละ 85 
และร้อยละ 65 ตามล าดับ ตามตารางที่ 3 ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการส่วนใหญ่คือ ใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้และไม่ต้องพก
เงินสด คิดเป็นร้อยละ 73.5 และ 68 ตามล าดับ ตามตารางที่ 4 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 
แอปพลิเคชัน 

การช าระเงินที่ใช้ 
จ านวนคน ร้อยละ 

ใช้ประจ า ใช้บ่อยคร้ัง ใช้บางคร้ัง นาน ๆ ใช้คร้ัง 

True Money Wallet 155 157 44 19 94 

Rabbit LINE Pay 139 129 43 29 85 

Dolfin Wallet 36 72 75 34 54.25 

ShopeePay (AirPay) 36 38 117 69 65 

BluePay Wallet 5 10 17 31 15.75 

Blue CONNECT 8 12 36 61 29.25 

mPAY Wallet 1 15 29 44 22.25 

Samsung Pay 1 8 12 45 16.5 

อื่น ๆ 10 55 12 14 22.75 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ ด้านเหตุผลใน
การตัดสินใจใช้บริการ 

เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการ จ านวนคน ร้อยละ 

ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 382 95.5 
ไม่ต้องพกเงินสด 272 68 
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เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการ จ านวนคน ร้อยละ 

ตรวจสอบรายการย้อนได ้ 294 73.5 

ลดความผิดพลาดในการทอนเงิน 126 31.5 

ไม่ต้องรอเงินทอน 107 26.75 

ได้รับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษ 182 45.5 

ฟรีค่าธรรมเนียม 224 56 

อื่น ๆ 19 4.75 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวนครั้งที่ใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการส่วน
ใหญ่ใช้มากกว่า 15 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ตามตารางท่ี 5 ประเภทของการบริการที่ใช้
ผ่านแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค คิดเป็นร้อยละ 99.25 รองลงมาเป็น
จ่ายบิล (ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบัตรเครดิต, ค่าการศึกษา, ค่าประกัน) และซื้อบริการ (จองตั๋ว
ภาพยนตร์, จองตั๋วรถทัวร์, บริการสตรีมม่ิงวิดีโอ) คิดเป็นร้อยละ 94.75 และร้อยละ 76.25 
ตามล าดับ ตามตารางที่ 6 สถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินคือร้านสะดวกซื้อและ
ร้านค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมาคือร้านอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 96 ตาม
ตารางที่ 7 วิธีการช าระเงินส่วนใหญ่ใช้วิธีการผูกบัตรเดรดิต/บัตรเดบิต คิดเป็นร้อยละ 78.25 ตาม
ตารางที่ 8 และส่วนใหญ่จ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงิน 100 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.25 ตามตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านจ านวนครั้งที่ใช้ 
 

จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการ 

เฉลี่ยต่อเดือน 

จ านวนคน ร้อยละ 

1 – 5 ครั้ง 33 8.25 

6 – 10 ครั้ง 44 11 

11 – 15 ครั้ง 62 15.5 

มากกว่า 15 ครั้ง 261 65.25 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านประเภทของบริการที่ใช้ 
 

ประเภทของบริการที่ใช้
ผ่านแอปพลิเคชัน 

จ านวนคน ร้อยละ 

ใช้ประจ า ใช้บ่อยคร้ัง ใช้บางคร้ัง นาน ๆ ใช้คร้ัง 

จ่ายบิล (ค่าสาธารณูปโภค, 

ค่าบัตรเครดติ, ค่าการศึกษา
, ค่าประกัน) 

287 56 26 10 94.75 

เติมเงิน (เตมิเงิน
โทรศัพท์มือถือ, เตมิเกม,  

Easy Pass, MRT) 

52 62 61 80 63.75 

ซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค 246 120 19 12 99.25 
ซื้อบริการ (จองตั๋ว
ภาพยนตร,์ จองตั๋วรถทัวร์, 
บริการสตรมีมิ่งวิดีโอ) 

34 77 85 109 76.25 

บริจาค 10 22 28 48 27 

โอนเงิน 72 45 43 19 44.75 
อื่น ๆ โปรดระบ ุ 14 12 9 17 13 

 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสถานที่ที่ใช้แอปพลิเคชันการช าระเงิน 
 

สถานที่ท่ีใช ้

แอปพลิเคชัน 

การช าระเงิน 

จ านวนคน ร้อยละ 

ใช้ประจ า ใช้บ่อยคร้ัง ใช้บางคร้ัง นาน ๆ ใช้
คร้ัง 

ร้านสะดวกซื้อ 193 130 48 17 97 
ห้างสรรพสินค้า 62 52 176 73 90.75 

ร้านค้าออนไลน ์ 81 84 167 56 97 
สถานีรถไฟฟ้า 44 44 46 108 60.5 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 44 141 158 41 96 
ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิ 12 10 39 73 33.5 

อื่น ๆ 15 30 19 14 19.5 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิธีการช าระเงิน 

วิธีการช าระเงิน จ านวนคน ร้อยละ 

ผูกบัญชีธนาคาร 127 31.75 

เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์ 164 41 

ผูกบัตรเครดิต/บัตรเดบติ 313 78.25 

 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านจ านวนเงินที่ใช้แต่ละครั้ง 

จ านวนเงินที่ใช้แต่ละคร้ัง จ านวนคน ร้อยละ 

น้อยกว่า 100 บาท 75 18.75 

100 – 500 บาท 213 53.25 

501 – 1,000 บาท 80 20 

มากกว่า 1,000 บาท 32 8 

รวม 400 100 

 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
 จากผลการศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในส่วนของ
ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีด้วยกัน 7 ส่วนคือ
ปัญหาในด้านแอปพลิเคชันในการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นจ านวนมากท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การใช้งาน ปัญหาในด้านจุดรับช าระเงินด้วยแอปพลิเคชันทางอิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ เช่น ร้านค้า
ที่ไม่มีเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์, ร้านค้าที่มีรับเฉพาะบางแอปพลิเคชัน ปัญหาในด้านความไม่
เสถียรของระบบแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในด้านเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการ
ช าระค่าสินค้าหรือบริการ ปัญหาในด้านการผูกบัญชีธนาคารกับแอปพลิเคชันการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ปัญหาในด้านการผูกบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันการ
ช าระเง ินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ และปัญหาในด้านการเติมเง ินเข้าแอปพลิเคชันการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันการ
ช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การผูกบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือปัญหาใน
ด้านการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
มีค่าเฉลี่ย 3.72 ปัญหาในด้านการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช าระค่าสินค้าหรือบริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.69 เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช าระค่าสินค้าหรือบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 ปัญหาในด้านแอปพลิเค
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ชันในการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นจ านวนมากท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานและปัญหาใน
ด้านการผูกบัญชีธนาคารกับแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.35 และน้อย
ที่สุดคือปัญหาในด้านจุดรับช าระเงินด้วยแอปพลิเคชันทางอิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ เช่น ร้านค้าที่
ไม่มีเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ , ร้านค้าที่มีรับเฉพาะบางแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 3.30 ตาม
ตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัญหาการใช้
งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัญหาการใช้งาน 

แอปพลิเคชันการช าระเงินผ่าน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์

 
�̅� 

 

 
S.D. 

 

การแปลค่า 

แอปพลิเคชันในการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกสม์ีเป็นจ านวนมากท าให้
เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน 

3.35 1.21 ปานกลาง 

จุดรับช าระเงินด้วยแอปพลิเคชันทาง
อิเล็กทรอนิกสม์ีไมเ่พียงพอ เช่น 
ร้านค้าท่ีไม่มีเครื่องรับช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์, ร้านค้าท่ีมีรับเฉพาะ
บางแอปพลิเคชัน 

3.30 0.91 ปานกลาง 

ความไมเ่สถียรของระบบแอปพลเิคชัน
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส ์

3.37 0.97 ปานกลาง 

เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช าระค่า
สินค้าหรือบริการ 

3.69 0.91 มาก 

การผูกบญัชีธนาคารกับแอปพลเิคชัน
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกสไ์มไ่ด ้

3.35 1.03 ปานกลาง 

การผูกบัตรเอทีเอ็ม บตัรเครดติหรอื
บัตรเดบิตกับแอปพลเิคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกสไ์มไ่ด ้

3.89 1.17 มาก 

การเตมิเงินเข้าแอปพลเิคชันการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเงินไมเ่ข้า
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์

3.72 1.14 มาก 

รวม 3.52 1.05 มาก 
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 การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยวิธีการ
ส ารวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้วิธีการเลือกที่ไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-Probability sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผู้
มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ คือ 

1. เพ่ือศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเค

ชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยใช้ส่วนใหญ่คือ True Money Wallet รองลงมาคือ Rabbit 
LINE Pay และ ShopeePay (AirPay) ตามล าดับ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ใช้คือใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอริสรา วรวัฒน์อมรชัย (2560) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ผลการศึกษา
พบว่า E-wallet Application ที่มีจ านวนผู้ใช้งานมากที่สุดคือ AirPay (ร้อยละ 62 ) True Money 
Wallet (ร้อยละ 31) และ Rabbit LINE Pay (ร้อยละ 15)  

ส าหรับผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผล
การศึกษาพบว่า จ านวนครั้งที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่จะมากกว่า 15 ครั้ง ประเภทของการบริการที่
ใช้ผ่านแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค สถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้แอปพลิเคชัน
การช าระเงินคือร้านสะดวกซ้ือและร้านค้าออนไลน์ วิธีการช าระเงินส่วนใหญ่ใช้วิธีการผูกบัตรเดรดิต/
บัตรเดบิต และจ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงิน 100 – 500 บาท 
 ส าหรับผลการศึกษาปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผล
การศึกษาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นการผูกบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชัน
การช าระเง ินอิเล ็กทรอนิกส์ไม่ได้ รองลงมาเป็นการเติมเงิ นเข้าแอปพลิเคชันการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช าระค่า
สินค้าหรือบริการตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนากล
ยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยด้านอาชีพ รายได้ และภูมิภาคท่ีอยู่ เป็นปัจจัยที่
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มีความส าคัญในการใช้บริการ รวมไปถึงจ านวนครั้งในการใช้งานที่บอกถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้
แอปพลิเคชันการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความ
ไม่เสถียรของระบบแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช าระค่า
สินค้าหรือบริการ การผูกบัญชีธนาคารกับแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ การผูกบัตร
เอทีเอ็ม บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ และการเติมเงิน
เข้าแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการแอป
พลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากับผู้ใช้บริการได้
อย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการแจ้งปัญหา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและใช้บริการต่อไป 

3. ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันการช าระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จุดรับ
ช าระเงินด้วยแอปพลิเคชันทางอิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ เช่น ร้านค้าที่ไม่มีเครื่องรับช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์, ร้านค้าที่มีรับเฉพาะบางแอปพลิเคชัน ควรมีการให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในไทย เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการที่มากข้ึนของผู้ใช้บริการ 
2. ควรศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงกลยุ ทธ์ทาง

การตลาดที่มีผลต่อการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในไทย เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นของผู้ใช้บริการ  

 
  



การศึกษาแอปพลิเคชันการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย 
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การศึกษาระบบบริการออนไลน์ศาลยุตธิรรม (CIOS)  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของศาลอาญามีนบุร ี
 

นภัทร  พันวงษา* 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่องการศึกษาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศาลอาญามีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบ
บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) กับคุณภาพการบริการของศาลยุติธรรม เพื ่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรคในการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ในมุมมองของเจ้าหน้าที่และคู่ความ
ในคดี เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Mathod) ประกอบด้วยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามลักษณะของผู้เข้าใช้งานในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม 
(CIOS) คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน 2) กลุ่มคู่ความในคดี จ านวน 50 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามประเภทคดีที่ใช้งานระบบทั้งหมด 5 ประเภท คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative 
Research) ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เป็นรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) จ านวน 8 คน 

ผู้ต้องแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.00) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี (ร้อยละ 64.00) มีอายุ 31 ปี –40 ปี (ร้อยละ 35.00) มีจ านวนครั้งที่เคยใช้งานในระบบมากกว่า 
10 ครั้ง (ร้อยละ 60.00)  มีช่วงระยะเวลาที่เข้าใช้บริการระบบในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 
นาฬิกา) (ร้อยละ 85.00)  มีการเข้าใช้บริการระบบเมนูการติดตามส านวนคดี (ร้อยละ 23.20)  

 
_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: naphat.pha@stu.nida.ac.th 
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จากการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.5,S.D.=1.0) การตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบบริการออนไลน์ศาล

ยุติธรรม (CIOS) ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.16,S.D.=0.91)  
ทั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) มีการจัดตั้งศูนย์ระบบ CIOS ประจ าศาล มีเจ้าหน้าที่

ประจ าที่ท าหน้าที่เฉพาะ และเจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและมีความรู้เกี่ยวกับงานคดี
ของศาล เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องให้กับคู่ความในคดี คอยติดตามค าร้องที่ยื่ นผ่านระบบ 
CIOS  2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทุกระบบงานของศาลยุติธรรม เช่น ระบบ  e-Filing, ระบบ
สแกนค าพิพากษา, ระบบขอคัดถ่ายค าพิพากษาระหว่างศาล, ระบบ  CIOS มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้
งานร่วมกันได้ให้ มีความเสถียร ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อน และเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมต้องมีการปรับตัวเพื่อท างานใน
รูปแบบวิถีใหม่ (new normal) ด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนและการพิจารณาพิพากษาคดี เพื ่อให้การบริหารจัดการคดีไม่เกิดความล่าช้าในช่วง
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ เช่น การสนับสนุนให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
และสามารถน าระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) มาปรับใช้ได ้

  
ค าส าคัญ : ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS),                
ผู้ใช้ระบบ, เจ้าหน้าที่ศาล  
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Abstract 
 

The Study of The Court Integral Online Service (CIOS) during the coronavirus 
2019 pandemic of minburi criminal court aims to study the Court Integral Online 
Service (CIOS) and the quality of the services of the judiciary to study the problem. 
The barriers to the use of the Court Integral Online Service (CIOS), in view of the officers 
and parties in the case, to suggest the development of the Court Integral Online Service 
(CIOS), mixed mathod, consisted of using quantitative research, collecting data from 
questionnaires based on the characteristics of the users of the Court Integral Online 
Service (CIOS), namely 1) a group of 50 officers, 2) a group of 50 parties in the case, 
selecting a sample based on five types of active cases: life and physical offenses. 
Offenses of liberty and reputation Offences related to the 1979 Narcotics Act and the 
1991 Cheque Use Offences Act and Quanlitative Research use in-depth interviews 
individually by interviewing executives and stakeholders 8 persons. 

The majority of respondents found to be female (54.00 percent), with a 
bachelor's degree (64.00 percent), aged 31 –40. In the year (35.00 percent), there were 
more than 10 times used in the system (60.00 percent), during the period of access to 
the system during official hours (08.30 – 16.30 o'clock) (85.00 percent).  
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According to the use of the Court Integral Online Service (CIOS), the analysis 

showed that the image was included moderately (𝑥̅  =3.5, S.D.=1.0).  
The decision to use the Court Integral Online Service (CIOS), the analysis 

showed, in the picture, was very highly inclusive (𝑥̅  =4.16, S.D.=0.91).  
The study authors have the following recommendations: 1) The CIOS system 

center was established in the court, there are permanent officers who perform specific 
duties, and officers must have the skills to use technology and knowledge of the court 
case work in order to resolve the problem of failures for the parties in the case, 
monitoring the petition filed through CIOS system 2) improving the database system 
for all judicial systems such as e-Filing system, judgment scanning system, inter-court 
judgment selection system, CIOS system, compatible database. Stable The next 
research recommendation is that due to the coronavirus 2019 pandemic, judicial 
proceedings must be adapted to work in a new normal way by adopting technologies 
to facilitate public and judicial review so that case management does not delay during 
unusual circumstances, such as encouraging electronic judicial trials and being able to 
implement the Court Integral Online Service (CIOS).  

 

Keywords: Court Integral Online Service (CIOS), System Users, Officers court
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1. บทน า 

ศาลยุติธรรมมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเป็นสถาบันที่อ านวยความยุติธรรม
เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม มีพันธกิจ คือ 1) อ านวยความ
ยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 2) พัฒนาและสร้างระบบ
สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล 3) เสริมสร้าง
ความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ 4) ธ ารงความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน 

ส านักงานศาลยุติธรรมได้น าระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) มาใช้งาน วันที่ 30 
มีนาคม 2561 เป็นวันแรกเพื่อบริการแก่คู่ความหรือทนายความในการยื่น ส่ง และรับค าคู่ความและ
เอกสารทางคดีทางออนไลน์อันเป็นการท าธุรกรรมที่มีความส าคัญได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้มีการออก
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่งและรับค าคู่ความและเอกสารทางระบบ 
CIOS ที่ผ่านมาส านักงานศาลยุติธรรมได้ปรับปรุงประกาศดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การด าเนินการของศาลยุติธรรม เช่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ระบบบริการ
ออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)” และวันที่ 1 เมษายน 2564 มีระบบการพิสูจน์ตัวตนต่อศาลก่อนถึงจะ
สามารถยื่นค าคู่ความหรือเอกสารทางคดีผ่านระบบได้ 

ปัจจุบันระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) เป็นระบบยื่น ส่ง และรับค าคู่ความและ
เอกสาร ระบบบริหารข้อมูลคดี วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมายและค าสั่งศาลอินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการคัดถ่ายเอกสารในส านวนคดีออนไลน์ การให้บริการขอใบส าคัญเพ่ือแสดงว่าค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว การยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระบบทนายขอแรง รวมถึงการให้บริการ
ออนไลน์และการลงทะเบียนอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานศาลยุติธรรม และเพื่อมิให้
บุคคลที่ใม่ใช่คู่ความในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (11) ระบบพิสูจน์
ตัวตนเป็นตรวจสอบอัตลักษณ์ว่าผู้ใช้ระบบเป็นบุคคลเดียวกับภาพถ่ายที่ปรากฏในบัตรที่น ามาแสดง
หรือไม่ หากปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้น าบัตรมาเสียบในเครื่องอ่านบัตรด้วยโปรแกรมอ่าน
และจัดเก็บประวัติการติดต่อราชการด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือ
ตรวจสอบความแท้จริงของข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้ระบบกับข้อมูลในชิปของบัตร 

ปัญหาการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลอาญามีนบุรี ที่สะท้อน
จากผู้ใช้งาน ทนายความ คู่ความ และเจ้าหน้าที่ เช่น การประชาสัมพันธ์ การตอบข้อสงสัยหรือการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ การใช้งานระบบใช้แล้วเกิดปัญหา ระบบไม่เสถียร ตามนโยบาย
ประธานศาลฎีกา ที่ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในระบบงานของศาล
ยุติธรรม การใช้งานควบคู่กันไประหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ของศาล การเกิดข้อเปรียบเทียบเป็น
สิ่งที่ต้องตามมา เพราะการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก ๆ คงไม่สามารถตอบโจทย์หรือถูกใจผู้ใช้งานทุก
คนได้  
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ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มขึ้น โดย
มุ ่งเน้นที ่จะลดการออกนอกเคหสถานของประชาชนและจ ากัดการรวมกลุ ่มของบุคคล ในช่วง
ระยะเวลานี้จะต้องระมัดระวังและลดจ านวนผู้ที่ต้องเดินทางมาศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือมิให้
เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งเสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสภายในบริเวณศาลอาญามีนบุรี 
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้น าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ของศาลอาญามีนบุรีให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความแพร่หลายและเป็นตัวช่วย
ส าหรับเพิ่มช่องทางการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วย 

จากสถิติส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้ระบบ
บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ปี 2563 ว่ามีการเข้าใช้บริการ จ านวน 471,507 ครั้ง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 29 สิงหาคม 2563) และปี 2564 มีการเข้าใช้บริการ จ านวน 1,049,432 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564) จากการเปรียบเทียบสถิติการเข้าใช้บริการในภาพรวมของระบบบริการออนไลน์
ศาลยุติธรรม (CIOS) แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้เข้างาน มีจ านวนการเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
เป็นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะห์ศึกษาการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม 
(CIOS) กับคุณภาพการบริการของศาลยุติธรรม ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคในมุมมองของเจ้าหน้าที่
และคู่ความ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ในช่วง
สถานการณ์โควิดของศาลอาญามีนบุรี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) กับคุณภาพการบริการของศาล

ยุติธรรม 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ใน

มุมมองของเจ้าหน้าที่และคู่ความในคดี 
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
3.1 เมื่อใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) แล้วเกิดปัญหาอย่างไร ในส่วนของ

เจ้าหน้าที่และคู่ความในคดี เช่น โจทก์ จ าเลย หรือทนายความ  
3.2 มุมมองของคู่ความในคดีด้านคุณภาพการบริการของศาลยุติธรรมเป็นอย่างไร 
3.3 มุมมองด้านอุปสรรคก็อาจมีความหลากหลาย มีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. อายุ 
4. จ านวนครั้งที่เคยใช้งาน 
5. ช่วงระยะเวลาที่เข้าใช้งาน 
6. เมนูหรือรายการที่เข้าใช้งาน 

การศีกษาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม 
(CIOS) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศาล
อาญามีนบุรี 
 

การใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม 
(CIOS) 
1. ด้านการลงทะเบียนและขอเข้าใช้งานระบบ 
2. ด้านคุณภาพของระบบ 
3. ด้านความปลอดภัยของระบบ 
4. ด้านปัญหาของระบบ 
5. ด้านการปรับปรุงระบบ 
 

การตัดสินใจเลือกใช้ระบบบริการออนไลน์
ศาลยุติธรรม (CIOS) 
1. ด้านประโยชน์ในการใช้งานระบบ 
2. ด้านการรับรู้ข้อมูลระบบ 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 

คุณภาพการบริการของศาลยุติธรรม 
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5. ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 

การศึกษาระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศาลอาญามีนบุรี การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Mathod) ประกอบด้วยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)  

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5.1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของผู้เข้าใช้งานในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) คือ  

1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน 
2. กลุ่มคู่ความในคดี จ านวน 50 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามประเภทคดีที่

ใช้งานระบบทั้งหมด 5 ประเภท คือ 
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
- ความผิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียง 
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
- พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 

5.1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) 
ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เป็นรายบุคคล

โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) จ านวน 8 คน 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.2.1 ข้อมูลส่วนที่ 1 สถานภาพบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่
คิดเป็นค่าร้อยละน าเสนอในรูปตาราง 
  5.2.2 ข้อมูลส่วนที่ 2 การใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมรายด้านและรายข้อ มีตัวเลือกตอบแบบ 5 
ระดับ 
 

6. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.00)  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 64.00) มีอายุ 31 ปี –40 ปี 
(ร้อยละ 35.00)  มีจ านวนครั้งที่เคยใช้งานในระบบมากกว่า 10 ครั้ง (ร้อยละ 60.00)  มีช่วงระยะเวลา
ที่เข้าใช้บริการระบบในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) (ร้อยละ 85.00)  มีการเข้าใช้บริการ
ระบบเมนูการติดตามส านวนคดี  (ร้อยละ 23.20) 

6.2 การใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)  
จากการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.5,S.D.=1.0) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่าน
ความเชื่อมั่นในระบบยืนยันตัวตนของระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅ =4.2, S.D.=0.8) ล าดับถัดมา ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการแจ้งโอนเงินของระบบการบริการ

ออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.1, S.D.=1.0), ท่านมีความเชื่อมั่นในด้านความ

ปลอดภัยของระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.1, S.D.=0.9), ท่านรู้

และเข้าใจวิธีการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.7, S.D.=1.1), 

ความรวดเร็วของการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.5, 
S.D.=1.2), การปรับปรุงหรือเพิ่มการใช้ระบบงานของศาลเข้ามาในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม 

(CIOS) อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.5, S.D.=0.9), การปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบบริการออนไลน์

ศาลยุติธรรม (CIOS) ให้เป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.5, S.D.=0.9), ความยากของขั้นตอน

การเปิดเข้าใช ้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุต ิธรรม (CIOS) อยู ่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.4, 
S.D.=1.1), ความเสถียรและการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องของการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาล

ยุติธรรม (CIOS)  อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.4, S.D.=0.9), การได้รับข้อมูลจากในการเข้าใช้งาน

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ถูกต้องและครบถ้วน อยู ่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.3, 
S.D.=0.9), การประชาสัมพันธ์กรณีมีการปรับปรุงระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)  อยู่ใน

ระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.3, S.D.=0.9), ความยากของการลงทะเบียนใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาล

ยุติธรรม (CIOS) ครั้งแรก  อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.2, S.D.=1.2), ความยุ่งยากและซับซ้อนของ 

"เมนู" ระบบการให้บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.1, S.D.=1.1), 
ระยะเวลาในการตอบสนองของการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับปาน

กลาง (𝑥̅ =3.1, S.D.=1.0) และระบบเกิดขัดข้องในขณะที่มีการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาล

ยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =2.6, S.D.=1.1), 
6.3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ผลการวิเคราะห์พบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.16,S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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คือ ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ช่วยท่านลดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิท-19 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.61, S.D.=0.73) ล าดับถัดมา ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.51, S.D.=0.77), ระบบบริการ

ออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ช่วยให้ท่านบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.41, 
S.D.=0.79), ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ช่วยลดเวลาในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅ =4.39, S.D.=0.91), การกลับมาใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ในครั้งต่อไป อยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.39, S.D.=0.84), ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) มีความสะดวกรวดเร็ว

สามารถใช้งานได้ทันที ทุกที่ และทุกเวลา อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.21, S.D.=1.07), ท่านสามารถจัดการ
ใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) เพื่อน าไปต่อยอดพัฒนาระบบงานของท่านได้ อยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.02, S.D.=0.91), ท่านอธิบายวิธีการใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 

ให้กับผู้อื ่นได้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.86, S.D.=0.91),  การประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริการ

ออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.76, S.D.=0.92) และการให้ข้อมูลหรือมีเจ้าหน้าที่
คอยแนะน าเพ่ือตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อยู่ในระดับปานกลาง 

(𝑥̅ =3.41, S.D.=1.22),  
6.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 

6.4.1 ในมุมมองของเจ้าหน้าที่  
(1) ด้านระบบที่ต้องการให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น มีการแจ้งเตือนด้วย

ข้อความหรือค าสั่งต่าง ๆ และมีความเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลอื่นเพ่ือใช้ร่วมกัน 
(2) ด้านผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ควรจะตอบสนองให้ทันกับความต้องการของ

คู่ความและควรมีผู้รับผิดชอบหลัก 
6.4.2 ในมุมมองของทนายความ คู่ความในคดี    

  (1)  ด้านการเปิดอบรมส าหรับผู้ใช้งาน 
  (2)  ด้านบริการที่รวดเร็ว 
  (3)  ด้านผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  (4)  ด้านการปรับปรุงฐานข้อมูลคดีให้เป็นปัจจุบัน 

(5)  ด้านระบบที่ต้องมีความเสถียร 
(6)  ด้านการลงค าสั่งศาล 
(7)  ด้านการเพิ ่มความเร็วในการคัดถ่ายเเละจัดส่งทั ้งทางไปรษณีย์เเละทาง

อิเล็คทรอนิกส์ 
6.5 ผลจากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เป็นรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของศาลอาญามีนบุรี หัวหน้าส่วน และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) จ านวน 8 คน พร้อม
ทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

(1) ด้านการจัดตั้งศูนย์ระบบ CIOS 
ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ระบบ CIOS ประจ าศาล มีลักษณะเป็นการให้บริการรูปแบบ One 

stop service มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ท าหน้าที่เฉพาะ และเจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
มีความรู้เกี่ยวกับงานคดีของศาล เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

(2) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     1) การประชาสัมพันธ์การให้มีการใช้งานบริการระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ให้

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ความอ านวยความสะดวกให้กับคู่ความในคดีทุกฝ่าย 
     2) การจัดท าคู่มือฉบับย่อในการใช้งานระบบ 
(3) ด้านระบบ 
     1) มีระบบการใช้งานที่คู่ความสามารถยื่นผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 
     2) ระบบการใช้งานควรจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลและการเรียกใช้งานข้อมูลเป็นรายคดี 
     3) มีระบบการแจ้งค าสั่งศาล เช่น แจ้งข้อความอัตโนมัติทาง SMS 
     4) มีโปรแกรมให้ใช้งานง่าย สะดวก มีเมนูที่เหมาะสม รองรับกับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่

  ได ้
     5) ระบบจะต้องให้เจ้าหน้าที่ศาลเข้ามาด าเนินการและต้องใช้เวลาในการด าเนินการ  

  6) มีข้ันตอนที่มีความยุ่งยากในการส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์  
(4) ด้านอุปกรณ์ที่เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) มี

ความรวดเร็ว 
(5)  ด้านการจัดอบรม 
ควรมีการจัดอบรม หลักสูตร “การใช้งานระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)” ให้กับกลุ่ม

ทนายความ คู่ความ และบุคคลทั่วไปเพ่ือให้ความรู้และมีทักษะในการใช้งาน 

 
7. สรุปผลการศึกษา 
 7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในช่วง
อายุ 41-50 ปี มีจ านวนครั้งที่ท่านเคยใช้งานในระบบมากกว่า 10 ครั้ง มีช่วงระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ
ระบบในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) และมีการเข้าใช้บริการระบบเมนูการติดตามส านวน
คดี  
  



นภัทร  พันวงษา 
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7.2 ข้อมูลการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า ด้านการลงทะเบียนและขอเข้าใช้งานระบบ ด้าน

คุณภาพของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านปัญหาของระบบ ด้านการปรับปรุงระบบ 
ภาพรวมระดับปานกลาง 

7.3 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 
ด้านประโยชน์ในการใช้งานระบบ และด้านการรับรู้ข้อมูลระบบ  ภาพรวมระดับมาก 
7.4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการระบบบริการออนไลน์ศาล

ยุติธรรม (CIOS) ควรมีความรวดเร็วในการให้บริการ การปรับปรุงระบบให้อัพเดท การจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแล มีการประชาสัมพันธ์ และมีการปรับรูปแบบการให้ระบบตอบรับอัตโนมัติ (AI) มาใช้
ส าหรับในคดีที่ไม่มีความยุ่งยาก 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ระบบ CIOS ประจ าศาล มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ท าหน้าที่เฉพาะ และ
เจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและมีความรู้เกี ่ยวกับงานคดีของศาล เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องให้กับคู่ความในคดี คอยติดตามค าร้องที่ยื่นผ่านระบบ CIOS  

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทุกระบบงานของศาลยุติธรรม เช่น ระบบ e-Filing, ระบบ
สแกนค าพิพากษา, ระบบขอคัดถ่ายค าพิพากษาระหว่างศาล, ระบบ  CIOS มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้
งานร่วมกันได้ให้ มีความเสถียร ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อน และเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 การด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมต้องมีการปรับตัวเพื่อท างานในรูปแบบวิถีใหม่ (new normal) ด้วยการ
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการพิจารณาพิพากษาคดี  
เพื่อให้การบริหารจัดการคดีไม่เกิดความล่าช้าในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การสนับสนุนให้มีการ
พิจารณาพิพากษาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรมและสามารถน าระบบบริการออนไลน์ศาล
ยุติธรรม (CIOS) มาปรับใช้ได ้
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ทัศนคติและความพึงพอใจต่อมาตรการให้ท างานที่บ้าน  
(Work from home) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

สายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค 
  

บัณทิตา  ครุธสินธุ์* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้ท างานจากที่บ้าน (Work From Home) ของพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการ 
(วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค เพื ่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารงานภายใต้
มาตรการให้ท างานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ ้น โดยการวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช ้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ซึ ่งจากกส่ง
แบบสอบถามให้พนักงานจ านวน 269 คน มีการตอบกลับคืนจ านวน 200 คน อัตราตอบกลับคิดเป็น 
เป็นร้อยละ 74.35 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย อัตราส่วนร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าความเบี่ยงเบนค่าเฉลี่ย สถิติสัมประสิทธิ์ของ
เพียรส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการว ิเคราะห์ถดถอยพหุค ูณ (Multiple 
Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านคุณลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ของคนใน
องค์การ ลักษณะการน าขององค์การ ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ความคล่องตัวในการท างาน และ
ระยะเวลา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน  มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน คือ คุณลักษณะงาน สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน 
และความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ซึ่งสามารถพยากรณ์ด้านความคล่องตัวในการท างานได้ร้อยละ 
63.9  และด้านระยะเวลาได้ร้อยละ 60.9   

 

ค าส าคัญ: Work From Home, การท างานจากที่บ้าน, สมดุลระหว่างชีวิตและงาน  
_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: bantita.kru@stu.nida.ac.th    
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1. บทน า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยังคงเกิดการแพร่

ระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นนอกเหนือจาก
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห ็นชอบมาตรการเร ่งด ่วนในการป ้องกันว ิกฤตการณ์จากโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคว ิด -19 โดย 
ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work at 
Home) เพ่ือลดความแออัดในสถานที่ท างานลง 

ทั้งนั้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกักระทรวงมหาดไทย 
จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค 2522 ก าหนดมาตรการให้ท างานที่บ้านให้หน่วยงานทุกหน่วยงานของ กปภ. ปฏิบัติตาม
แผนตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคระบาด ของ กปภ.ส านักงานใหญ่ กปภ.
เขต และ กปภ. สาขา อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะต้องไม่หยุดชะงัก รวมถึงค านึงไม่ให้ก่อ
ความเสียหายต่อ การปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน ซึ ่งในการ
ปฏิบ ัต ิงานได ้ม ีการแบ่งกล ุ ่มพนักงานและลูกจ ้างหม ุนเว ียนสลับ การท างานที ่บ ้านพักกับ 
ที่ส านักงานตามความเหมาะสม เพื่อลดความแออัดในที่ท างาน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างต้องท างาน 
ณ ที่พักอาศัยเท่านั้นและพร้อมที่จะรับการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาท างาน และหากมี
ความจ าเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกให้เข้ามาที่ส านักงานได้ทันที รวมถึง พนักงานและลูกจ้างควร
จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบสื่อสารให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน (ประปาส่วนภูมิภาค, 2563) 

ดังนั้น รูปแบบการท างานจากที่บ้านจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื ่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื ่อง  
แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรือไม่มี ยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สุขภาวะในการท างานจากที่บ้านของพนักงานที่ใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเป็นอย่างไร โดยผลส ารวจสุขภาพและความเป็นอยู่ ของ ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล
มาร์เกตส์ ร่วมกับ บริษัท กันตาร์ (Kantar) ได้เผยคะแนนผลส ารวจสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 
ประจ าปี 2563 ของซิกน่า (360 Well-Being Survey) เกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-
19 (ชุดแรก) ต่อภาวะความเป็นอยู่ของผู้คน ทั่วโลก ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การท างานที่บ้านเพ่ิม
ความพึงพอใจในการท างาน ความสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับงานมากขึ้น (SME Thailand Club, 
2563) โดยผู้ตอบแบบส ารวจถึงร้อยละ 76 ระบุว่า วันท างานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้อาจจะต้องใช้
เวลากับการท างานที่ยาวนานขึ้น และผู้ตอบแบบส ารวจยังรู้สึกใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น โดย
ร้อยละ 64 เห็นด้วยว่าการท างานจากบ้านและการใช้เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารช่วยปรับปรุงการ
เชื่อมต่อและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (ข่าวเด่นวันนี้, 2563) อย่างไรก็ตามการท างานจากที่บ้าน



บัณทิตา  ครุธสินธุ ์
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อาจท าให้เส้นแบ่งการท างานและการหยุดพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวแยกจากกันยากขึ้นกว่าเดิม 
และอาจท าให้สูญเสียสมดุลระหว่างชีวิตและงาน  

จากความส าคัญของที่มาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพ
การท างานจากที่บ้าน ภายใต้มาตรการให้ท างานที่บ้านโดยมุ่งเน้นในด้านทัศนคติในการท างานของ
พนักงาน และความพึงพอใจต่อมาตรการให้ท างานที่บ้าน ในแง่ของสุขภาวะในการท างานจากที่บ้าน 
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนการท างานในอนาคตในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้ท างานที่บ้าน  

ของพนักงานในสายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค  
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารงานภายใต้มาตรการการท างานจากที่บ้าน 

(Work From Home) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

3. ค าถามการวิจัย 
ทัศนคติและความพึงพอใจในด้านใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานภายใต้
มาตรการให้ท างานที่บ้าน (Work From Home) ของพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการ 
(วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค 
 

4.การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
การท างานจากที่บ้าน (Work From Home) หมายถึง การท างานจริงโดยเปลี่ยนสถานที่ท างาน

จากในส านักงานของหน่วยงานปกติมาเป็นที่บ้านหรือที่พัก  
ความสมดุลในชีวิตการท างาน (Work-Life Balance) หมายถึง การบริหารจัดการรูปแบบเวลา 

และการด าเนินชีวิตส่วนตัวกับการท างานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสุขในการท างาน และเกิดความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ 

สุขภาวะในการท างานจากที่บ้าน (Healthy Homeplace) หมายถึง สภาพแวดล้อมใน 
การท างานจากที่บ้าน ทั้งทางกายภาพ สังคม และชุมชนโดยรอบที่เอ้ือต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน อันจะน ามาซึ่งความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และความพอใจในการท างาน 

Schermerhorn (2000) (อ้างถึง ศุภศิริ สุทธินิติวงศ์ , 2559) ให้ความหมายของ ทัศนคติ  
คือ การวางแนวความคิดความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะ
แวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ และทัศนคตินั้น สามารถที่จะรู้หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่าง
ไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 
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กล่าวโดยสรุป ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของมนุษย์ ที่เกิด
จากการรับรู้ส่วนบุคคล ความเชื่อ และแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการโต้ตอบในเชิงบวกหรือเชิงลบ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งหากมนุษย์เรามีทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก ท าให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพที่ดี 

Greenberg and Baron (2000:154) (อ้างถึงใน บุณฑริกา นิลผาย , 2562) ได้กล่าวถึง
ค ุณล ักษณะงานว ่าเป ็นร ูปแบบว ิธ ีท ี ่ เพ ิ ่มค ุณค ่าในงานซ ึ ่ ง เน ้นม ิต ิ งานทั ้ ง 5 ด ้าน ได ้แก่  
ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกล ักษณ์ของงาน ความส าค ัญของงาน การมีอ ิสระ  
ในการท างาน และผลสะท้อนกลับของงาน ซึ่งท าให้ส่งผลทางจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติงานและส่งผลต่อ
พฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Cameron (1988) (อ้างถึงใน อนพัทย์ พูลสวัสดิ ์ และคณะ , 2563) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์การ บ่งบอกถึงคุณลักษณะขององค์การ
และสมาชิกในองค์การ เกิดเป็นชุดของค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ 

Beyer & Marshall (1981) (อ้างถึงใน เจนรพ เบี้ยฟู, 2561) กล่าวว่า ความสนิทสนมกับ
เพื่อนร่วมงานเป็นสัมพันธภาพในการท างานของกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติความเป็น
วิชาชีพ มิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และมิติการตัดสินใจ ซึ่งอธิบายมิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ว่า หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวิชาชีพเดียวกันในระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นลักษณะของมิตรภาพ ความเป็นเพื่อน และเอกลักษณ์ร่วมกันอัน
จะก่อให้เกิดความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ และพลังอ านาจทางวิชาชีพ 

Bass & Avolio (1994) (อ้างถึงใน แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์ และคณะ , 2563) ให้ความหมาย 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการหรือการ
ท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม กระตุ้นจูงใจให้ลูกน้อง เพ่ือสร้าง 

ความปรารถนาหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จะท างานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งผู้น ามีคุณลักษณะที่
ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้านได้แก่ 1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ  
3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

Clayton  Alderfer (1972) (อ้างถึงใน ปิยสุนีย์ ชัยปาณี และคณะ, 2562) ได้นิยามทฤษฎี 
ERG  (ERG  theory:  Existence relatedness  growth  theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี 
ความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow โดย Alderfer อธิบายว่า ความต้องการของมนุษย์แบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ คือ (1) ความต้องการด ารงชีวิต (Existence needs-E) เป็นความต้องการที่จะ
ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ โดยเปรียบเทียบกับการท างานในองค์กรว่าปัจจัยพื้นฐานที่พนักงาน
ต้องการ คือ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนสภาพการจ้าง และเงื่อนไขการท างาน  
เพ่ือการตอบสนองความต้องการด ารงชีวิต (2) ความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness 
needs-R) เป็นความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม การได้ความเคารพนับถือ การยอมรับ และ  
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ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และ (3) ความต้องการก้าวหน้าเติบโต (Growth needs-G) 
เป็นความต้องการสูงสุด เช่นความส าเร็จในชีวิต ความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลที่มี
ต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากแรงจูงใจ ท าให้เกิดมนุษย์เกิดความคาดหวังและความต้องการ
ทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของ Alderfer กล่าวว่า 
ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ ความต้องการด ารงชีวิต ความต้องการมี
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการก้าวหน้าเติบโต ดังนั้น การท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานองค์การเติมเต็มความต้องการเหล่านั้นให้สมบูรณ์ 

(Burton, 2006, p. 2) (อ้างถึงใน ก้านทอง บุหร่า, 2559) องค์กรแห่งความสุขมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพและจิตวิทยา
ทางสังคม ซึ่งเป็นสถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานโดยที่สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพนั้น  องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์ โดยมองว่าพนักงานเป็นผู้ควบคุมสุขภาพและการ
ท างานของตัวเอง องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการด้านสุขภาพ เป็นความคาดหวังในรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางกายภาพ นิสัยในการกินอยู่ การนอน
หลับ และอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนท างานในองค์กร 
กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในกาวิจัย 

 
  

สุขภาวะในการท างานที่บ้าน (Healthy 
Homeplace) 

- สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน 
- ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน  

ทัศนคติในการท างาน  
- คุณลักษณะงาน 
- วัฒนธรรมองค์การ  
- ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 
- ลักษณะการน าขององค์การ 

ประสิทธิภาพการท างานจากท่ีบา้น  
- ความคล่องตวัในการท างาน 
- ระยะเวลา 

ตัวแปรอิสระ                                                                            

ตัวแปรตาม 



ทัศนคติและความพึงพอใจต่อมาตรการให้ท างานที่บ้าน (Work from home)ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสายงาน
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค 
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5. วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู ้วิจัยได้

ศึกษางานวิจัยต่างๆ และรวบรวมข้อมูล เพื ่อน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และจัดท า
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยใช้เครื ่องมือ Google Form  ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยประชากรที่ศึกษาใน
ครั้งนี้คือ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) ของ การประปาส่วนภูมิภาค 
(ส านักงานใหญ่) มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายควบคุม
การก่อสร้าง และฝ่ายทรัพยากรน ้า ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
วิชาชีพทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และ กลุ่มลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว รวม
พนักงานทั้งสิ้นจ านวน 269 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจากการค านวณโดยใช้สูตรยา
มาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560 : 29) ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.5 จ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 161 คนเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและอยู่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงใช้การสุ ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่มตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม 2564ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 269 ชุด ให้กับพนักงานในสายงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ) และน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
มาแทนค่า เพ่ือวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS โดยใช้สถิตในการวิจัย ดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการใช้สถิติเพื่ออธิบาย
ข้อมูลที่มีอยู่ใช้อธิบายลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ สถิติอัตราส่วนร้อยละ (Percentages) การแจก

แจงความถี ่(Frequency)  ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ , Mean)  และค่าความเบี่ยงเบน (S.D., Standard deviation) 
ในการอธิบายลักษณะของขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  การวิเคราะห์ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ หรือ Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) กับตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05
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6. ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากข้อมูลจ านวน 200 ชุด ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานในสาย

งานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค น ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้ ดังนี้  
โดยสรุป ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงานในสายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปา

ส่วนภูมิภาค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีอายุ 31-
40 ปี จ านวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 130 คนคิดเป็นร้อย
ละ 65.0 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ต าแหน่ง
งานอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 หน่วยงานที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นทัศนคติในการท างาน 

ทัศนคติในการท างาน 𝑥̅  S.D ระดับความเห็น 

1) คุณลักษณะงาน 4.23 0.48 มาก 
2) วัฒนธรรมองค์การ 3.96 0.75 มาก 
3) ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 3.97 0.72 มาก 
4) ลักษณะการน าขององค์การ   3.92 0.77 มาก 

จากตารางท ี ่  1 พบว ่า ระด ับความค ิดเห ็นด ้านท ัศนคต ิ ในการท  างานโดยภาพรวม  

ด้านคุณลักษณะงาน อยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ  (𝑥̅ = 4.23,S.D. = 0.48) รองลงมา คือ  

ด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์การอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเท่ากับ (𝑥̅ = 3.97,S.D. = 0.72) วัฒนธรรม

องค์การ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ ( 𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.75) และลักษณะการน าขององค์การ  

( 𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.77) 
ตารางท่ี 2 แสดงระดับความคิดเห็นด้านสุขภาวะในการท างานที่บ้าน  

สุขภาวะในการท างานที่บ้าน  
 

�̅� S.D ระดับความเห็น 

1) สภาพแวดล้อมในการท างานที่บ้าน 3.39 0.98 ปานกลาง 
2) ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 3.86 0.70 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านสุขภาวะในการท างานที่บ้าน โดยภาพรวม  

ด้านความสมดุลระหว่างชีว ิตและงาน อยู ่ในระดับมากโดยมีค่าเท่ากับ (𝑥̅ = 3.86,S.D. =0.70) 
รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่บ้าน อยู ่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเท่ากับ  

(𝑥̅ = 3.39,S.D. = 0.98)  
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ตารางท่ี 3 แสดงระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการท างานที่บ้าน (Work from home) 

ประสิทธิภาพการท างานที่บ้าน  �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 
1) ความคล่องตัวในการท างาน 3.66 0.80 มาก 
2) ระยะเวลา 3.73 0.79 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการท างานที่บ้าน (Work from 

home)โดยภาพรวม ด้านระยะเวลา อยู ่ในระดับมากโดยมีค่าเท่ากับ (𝑥̅  = 3.73, S.D. = 0.79) 

รองลงมา คือ ด้านความคล่องตัวในการท างาน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเท่ากับ (𝑥̅ = 3.66,S.D. = 0.80)  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) 

จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การ
วิเคราะห์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ดังแสดงในตารางที่4 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้แทนตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
X1คือคุณลักษณะงาน    X2 คือ วัฒนธรรมองค์การ 
X3 คือความสัมพันธ์ของคนในองค์การ  X4 คือ ลักษณะการน าขององค์การ 
X5 คือสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน  X6 คือ ความสมดุลในชีวิตการท างาน  
Y คือ ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน  

ตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการท างานและสุขภาวะในการท างานที่
บ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1       

X2 .40**      

X3 .43** .81**     

X4 .39** .66** .69**    

X5 .10** .17** .18** .29**   

X6 .46** .35** .34** .39** .45**  

Y .40** .23** .26** .37** .68** .67** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ทัศนคติในการท างานและสุขภาวะในการท างานที่บ้าน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.10 - 0.81 ตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด คือ
วัฒนธรรมองค์การกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ มีค่าเท่ากับ 0.81 ส่วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต ่าที่สุด คือ คุณลักษณะงานกับสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้านโดยมีค่าเท่ากับ 0.10 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์และทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 หากผลการทดสอบปรากฎว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดง
ว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นความจริง ในทางตรงข้าม หากยอมรับผลการทดสอบสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่เป็นจริง โดยก าหนดสมมติฐานในข้างต้นแล้ว 
12 สมมติฐาน  
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติในการท างานและสุขภาวะในการท างานที่บ้าน  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัวในการท างาน  

ตัวแปร ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัว 
Unstandrdized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

B Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที่ (Constad) -.494 .319 -1.548 .123  
คุณลักษณะงาน .308 .086 .185 3.591 .000** 

วัฒนธรรมองค์การ -.121 .079 -.115 -
1.535 

.126 

ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ .029 .086 .026 .331 .741 

ลักษณะการน าขององค์การ .050 .065 .048 .770 .442 
สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน .388 .040 .475 9.735 .000** 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน  .443 .062 .475 7.141 .000** 
R = 0.806 R2 = 0.650 Adjusted R2= 0.639 Std. Err. = 0.480 

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านคุณลักษณะงานสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน 
และความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความ
คล่องตัว ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถพยากรณ์ความคล่องตัวในการท างานคิดเป็นร้อยละ 63.9  เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิถดถอยมาตรฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ความสมดุลระหว่างชีวิต
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และงาน ค่าเท่ากับ.475 ซึ่งใกล้เคียงกับ สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน มีค่าเท่ากับ .475 รองลงมา คือ
คุณลักษณะงาน มีค่าเท่ากับ .185 
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติในการท างานและสุขภาวะในการท างานที่บ้าน ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานจากท่ีบ้าน ด้านระยะเวลา (n=200) 

 ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

Unstandrdized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

B Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงท่ี (Constad) -.494 .319  -1.548 .123 
คุณลักษณะงาน .293 .090 .177 3.248 .001** 

วัฒนธรรมองค์การ -.136 .083 -.129 -1.640 .103 

ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ -.019 .091 -.017 -.204 .838 
ลักษณะการน าขององค์การ -.133 .069 .128 1.204 .055 

สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน .387 .042 .477 .477 .000** 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน  .384 .065 .065 .340 .000** 
R = 0.780R2 = 0.609Adjusted R2= 0.609 Std. Err. = 0.504 

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านคุณลักษณะงานสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน 
และความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้าน
ระยะเวลาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถพยากรณ์ระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 60.9เมื่อพิจารณาค่าสัม
ประสิทธิถดถอยมาตรฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน  
มีค่าเท่ากับ .477 รองลงมา คือ คุณลักษณะงาน มีค่าเท่ากับ .177 และ ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 
มีค่าเท่ากับ .065 

 

7. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื ่อง “ทัศนคติและความพึงพอใจต่อมาตรการให้ท างานที่บ้าน (Work from 

home) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) การประปา
ส่วนภูมิภาค”  พิจารณาจากตัวแปรอิสระ คือ 1 ) ทัศนคติด้านการท างาน ได้แก่ คุณลักษณะงาน 
วัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ และลักษณะการน าขององค์การ 2) สุขภาวะใน
การท างานที่บ้าน (Healthy Homeplace) ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน และความสมดุล
ระหว่างชีวิตและงาน (Work Life Balance) โดยมีตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ 
ความคล่องตัวในการท างาน และระยะเวลาโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานและ
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ลูกจ้างในสังกัดสายงานรองผู ้ว ่าการ (วิชาการ) ของ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ ่งจากการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 269 ชุด  มีการตอบกลับคืนจ านวน 200 ชุด  
อัตราตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 74.34 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 12 สมมติฐาน ซึ่งผลสรุปดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติในการท างานด้านคุณลักษณะงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัวในการท างาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัวในการท างาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติในการท างานด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์การ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัวในการ
ท างาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติในการท างานด้านลักษณะการน าขององค์การ มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความคล่องตัวในการท างาน 

ปฏิเสธ 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 5 สุขภาวะในการท างานที่บ้าน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความ
คล่องตัวในการท างาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6 ภาวะในการท างานที่บ้านด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านความ
คล่องตัวในการท างาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 7 ทัศนคต ิในการท  างานด้านล ักษณะงาน  ม ีอ ิทธ ิพลเช ิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 ทัศนคติในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

ปฏิเสธ 
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สมมติฐานที่ 9 ทัศนคติในการท างานด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์การ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 10 ทัศนคติในการท างานด้านลักษณะการน าขององค์การ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 11 สุขภาวะในการท างานที่บ้านด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้าน มี
อิทธิพลเชิงบวกประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้าน ด้านระยะเวลา 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 12 สุขภาวะในการท างานที่บ้านด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน มี
อิทธิพลเชิงบวกประสิทธิภาพการท างานจากที่บ้านด้านระยะเวลา 

ยอมรับ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการประมวลผล สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธี Enter พบว่า ตัว
แปรที่สามารถใช้พยากรณ์มีจ านวน 3 ตัวแปรโดยสามารถพยากรณ์ด้านความคล่องตัวในการท างานได้
ร้อยละ 63.9  และด้านระยะเวลาได้ร้อยละ 60.9 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้ท างาน
จากที่บ้าน สามารถสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือน ามาอภิปรายผลของการศึกษาได้ดังนี้ 

ทัศนคติในการท างานด้านคุณลักษณะงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของงานและการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น จึงเห็นด้วยว่าการใช้มาตรการให้ท างานจากที่บ้าน (Work From Home) เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหางานล่าช้าและหยุดชะงัก 
อย่างไรก็ตาม พนักงานบางส่วนมีความเห็นว่า หากมีการก าหนดปริมาณงานที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 
โดยการวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ จะช่วยป้องกันการ
เกิดปัญหา Workload ซึ่งจะส่งผลให้การท างานจากที่บ้านเกิดความคล่องตัวในการท างาน และส่งผล
ต่อด้านระยะเวลา ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ บารอน และกรีนเบิร์ก (Greenberg and 
Baron, 2000:154 อ้างถึงใน บุณฑริกา นิลผาย, 2562) พบว่า คุณลักษณะงาน เป็นรูปแบบวิธีที่เพ่ิม
คุณค่าในงานซึ่งประกอบด้วย มิติงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ์
ของงาน ความส าคัญของงาน การมีอิสระในการท างาน และผลสะท้อนกลับของงาน ซึ่งมีผลต่อด้าน
จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีส่วนท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีสุข 

ภาวะในการท างานที่บ้าน (Healthy Homeplace) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่บ้านมี
ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การท างานที่บ้านยังไม่
สามารถท าได้อย่างสะดวก เนื่องจากลักษณะงานบางอย่างไม่สามารถท างานได้จากที่บ้าน เช่น งาน
ทดสอบระบบและอุปกรณ์ งานควบคุมคุณภาพน ้า งานควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ ่งมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่ที ่ส านักงานหรือในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานจากที่บ้าน (Work from home) ยังไม่เพียงพอส าหรับการ
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ปฏิบัติงานจากที่บ้าน เช่น ขาดระบบงานด้านเอกสาร เพ่ือใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Soft file) ขาด
การสนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานจากที่บา้น 
ทั้งในด้านความคล่องตัวในการท างาน และด้านระยะเวลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ         
ธิติทอง อ าพัน และคณะ (2564) พบว่า ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการท างานที่บ้าน
ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีที่ช่วยให้การท างานท่ีบ้านสามารถท างานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายและ
มีประสิทธิภาพ 2) อุปกรณ์ในการท างานที่ช่วยในการท างานให้สะดวกและรวดเร็ว และ 3 ) องค์กร
ควรสนับสนุนโปรแกรมหรือสภาพแวดล้อมส าหรับการท างานที่บ้าน รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 

สุขภาวะในการท างานที่บ้าน (Healthy Homeplace) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 
มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 พบว่า สามารถแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว และ
สังคมได้อย่างเหมาะสมมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมในยามว่าง เพื่อผ่อนคลายความเครียดและมีเวลา
พักผ่อนอยู่ร่วมกับครอบครัวบ่อยครั้งรู้สึกได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล (2564) พบว่า ข้อดีของการท างานจากที่บ้าน คือ 1) สร้างสมดุลชีวิตการ
ท างานการท างานจากที่บ้านท าให้พนักงานสามารถจัดการสมดุลชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวได้
มากขึ้น 2) การท างานจากที่บ้านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น เมื่อพนักงานมีความพึง
พอใจในการท างานมากขึ ้น 3) การท างานจากที่บ้านช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น 
เปรียบเสมือนเป็นการปรับหรือรีเซ็ตวงจรชีวิตของคนท างานกันใหม่ โดยไม่ต้องเร่งรีบ ได้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้น  
 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ 

1. ควรมีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเรื่องการก าหนดระยะเวลา และปริมาณของงาน โดย
ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานอาจมีการวางแผนภาระงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพนักงานที่ มี
อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาระงานมากเกินไป (Overload) 

2. ควรสนับสนุนให้มีระบบรองรับการท างานจากที่บ้านรวมถึงอ านวยความสะดวกต่อ
ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน เช ่น การปรับปรุง แก้ไข หรือออกระเบียบ เพื ่อให้สามารถลงลายมือชื ่อแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ สนับสนุนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าหรับประชุมออนไลน์ และอุปกรณ์ส าหรับการ
ท างานอที่บ้าน นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบงานด้านเอกสารให้สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
(Soft file) เพ่ือการท างานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 

ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกตุ การจดบันทึก และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้าเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิจัย จากมุมมองและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทั้ง ยังท าให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดทัศนคติที่มีต่อ
องค์กร นอกจากนี้ อาจมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เช่น 
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พนักงานในแต่ละกลุ ่ม มีความคิดเห็นที ่แตกต่างกันหรือไม่ และกลุ ่มใดสามารถปฏิบั ติงานตาม
มาตรการ Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 

การศึกษามุ่งเน้นเฉพาะพนักงานในสายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาคซึ่ง
ยังไม่คลอบคลุมหน่วยงานอื่นๆท่ีอยู่ภายในองค์การ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม(Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) 

ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการท าข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของผู้วิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีสุ่มตามความสะดวก จากคนวัยท างานที่เคยซื้อกระเป๋าแบ
รนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)   
 ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง     
32 – 45 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน            
โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติคือต้องติดต่อ พบปะผู้คนอยู่เสมอ และมีรายได้ต่อเดือน 100 ,001 บาท ขึ้น
ไป 2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ใน
ภาพรวมในระดับมาก โดยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ให้ความส าคัญในระดับมาก ตามล าดับ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย 
ด้านจิตวิทยาในภาพรวมในระดับมากที ่ส ุด โดยด้านการรับรู ้ (Perception) เป็นด้านที ่ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ (Personality) และด้านการเรียนรู้ 
_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: benjamas.pho@stu.nida.ac.th 

  



ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผา่นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 (Learning) ให้ความส าคัญในระดับมาก ตามล าดับ 4) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านอิทธิพลทางสังคมในภาพรวมในระดับน้อย โดยด้านภาพลักษณ์ ( Image) เป็นด้านที ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านความสมัครใจ (Voluntariness) และ
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับน้อย 
ตามล าดับ 5) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยปัจจัยความเสี่ยงด้านสินค้า เป็นด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก และ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง 6) ผู้ตอบแบบ
สอบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 
โดยมีช่องทางในการซื้อคือ Instagram กระเป๋าที่ซื้อคือ กระเป๋าสะพายไหล่ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง ซึ่งมีราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท เป็นการ
ช าระค่าสินค้าด้วย การโอนเงินผ่าน Application ธนาคาร/ATM เป็นการซื ้อเพื ่อการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นการซื้อเพื่อตนเอง 7) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
แบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ของคนวัยท างาน มี 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ (6Ps) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม และปัจจัยด้านความเสี่ยง 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ, กระเป๋าแบรนด์เนม, สินค้ามือ 2, สื่อสังคมออนไลน์ 
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1.บทน า 
 คนไทย 75% ของจ านวนประชากรในประเทศใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที ่ 49% ต่อจ านวนประชากรในประเทศ ดังนั้นปี 2563 จึงถือเป็นปีแห่งความ
รุ่งโรจน์ของธุรกิจออนไลน์ไทยอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่การพัฒนาแผนการตลาดโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นหัวหอกทะลุทะลวงเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงแล้วนั้น หากแต่ยังช่วยผลักดัน
ให้การค้าออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามทั่วโลกยัง
เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ท าให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับแผนรุกธุรกิจออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ตรงกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) เป็นแรงผลักดันท าให้ตลาดอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2564 มีการแข่งกัน    
อย่างรุนแรง 

จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า      
การบริโภคออนไลน์ยังคงเติบโตไม่หยุดมีมูลค่าสูงถึง 52,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 7.80% 
ของยอดการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมของประเทศโดยปี 2563 สินค้าและบริการที่ยังคงนิยมซื้อผ่าน
ออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 27.46%, อาหารและเครื่องดื่ม 21.13%, ผลิตภัณฑ์
และของใช้ภายในบ้าน 18.69%, สุขภาพและความงาม/ของใช้ส่วนบุคคล 17.71% โดยเหตุผลหลัก
ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องความสะดวก 33.28% รองลงมาคือราคาถูก 20.30% 
และมีให้เลือกหลากหลาย 18.94% เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าออนไลน์นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมและ       
ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น และอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยส าคัญได้ จากผลส ารวจข้างต้นจะเห็นได้
ว่าในปี 2563 สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคยังคงนิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุด คือ เครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้าซึ่งมีมากถึง 27.46% ซึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีสินค้ามากมายหลากหลาย
ชนิดให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคตามความพึงพอใจส่วนบุคคลไม่เว้นแม้กระทั่งกระเป๋าแบรนด์เนม ซึ่ง
เป็นสินค้าที่มีราคาสูงแต่ก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน เพราะการบริโภคสินค้าประเภทกระเป๋าแบรนด์เนม
มิได้มีเอาไว้เพียงเพื่อใช้งานในชีวิตประจ าวันเท่านั้น ผู้บริโภคบางกลุ่มยังเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพลักษณ์ ความสวยงาม การเก็บสะสม 
หรือแม้กระทั่งซื้อมาเพื่อการเก็งก าไร จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีลูกค้าจ านวนมากมายที่หันมาซื้อสนิค้า       
แบรนด์เนมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ร้านค้าแบรนด์เนม
เริ่มปรับตัวและหันมาใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งร้านค้าแบรนด์
เนมในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เองก็มีข้อมูลสินค้าและรายละเอียดของสินค้าที่ค่อนข้าง
ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เลือกหลายแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา
สินค้า คุณภาพ สภาพสินค้าได้โดยง่าย ทั้งยังท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
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 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีผู้บริโภค
จ านวนมากที่มีความสนใจในสินค้าประเภทกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 อันส่งผลให้
เกิดไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และยังเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้วิจัยที่จะต่อยอดและพัฒนา
ธุรกิจของตนเองเพื่อจัดท ากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าแบรนด์เนมอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการท าข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจของผู้วิจัย 
 

3.ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) 
ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของกลุ่มคนวัยท างาน 
 

4.ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ที่เคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)          
ที่อาศัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน จากนั้น
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
  (1.1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส อาชีพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 



เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา 
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  (1.2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
  (1.3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) 
การเร ียนรู ้ (Learning) ทัศนคติ (Attitudes) บุคลิกภาพ (Personality) และความน่าเช ื ่อถือ 
(Reliability) 
  (1.4) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 
ภาพลักษณ์ (Image) และความสมัครใจ (Voluntariness) 
  (1.5) ปัจจัยด้านความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสินค้า 
 2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) 
ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 
5.การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษา 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ประเมินผล หรือ การบริโภคผลิตภัณฑ์ 
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษา
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและ
บริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม       
การตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญ
ต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
 ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2560) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยอ้างอิงมาจาก
แนวคิดทฤษฎีของ Richard & Chebat (2016) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์นั้นประกอบไปด้วย 
  1) ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ Madden, Allen & Twible (1988 อ้างใน Richard & 
Chebat, 2016) กล่าวว่าเมื่อผู้บริโภคเกิดความรู้สึกยินดีขึ้น อารมณ์ยินดีนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
  2) ด้านความบันเทิงออนไลน์ (Richard & Chebat, 2016) คือ กิจกรรม หรือการ
กระท าท่ีไม่ได้มีจุดมุ่งหมายโดยตรง หรือเป็นกิจกรรมท่ีเข้าร่วมเพราะความสนใจในกิจกรรมนั้น ๆ 
  3) ด้านความต่อเนื ่อง Hoffman & Novak (1996 อ้างใน Richard & Habibi, 
2016)        ถือเป็นส่วนส าคัญที่มนุษย์นั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์โดย Hoffman & Novak 
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ได้อธิบายไว้ว่า ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์จะเชื่อมโยงกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะไปสร้าง
อารมณ์เชิงบวกโดยจะมีผลต่อการเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
  4) ด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Richard (2007 อ้างใน Richard & Chebat, 
2016) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมาจากการที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมี              
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ใช้ 
และประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ซื้อ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อันจะมี
ความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ คือ 
การที่ผู้ซื้อใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการหาข้อมูลสินค้าหรือบริการ ท าการเปรียบเทียบสินค้าหรือ
บริการและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
อารมณ์และความต่อเนื่องของข้อมูล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 Walters (1978) อธิบายค าว่า การตัดสินใจ (Decision) ว่าหมายถึง การเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก 
 Schiffman & Kanuk (1994 อ้างใน ศิรินทร์ ซึ้งสุนทร, 2542) กระบวนการตัดสินใจซื้อมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค ( Input) คือ ปัจจัยภายนอก 
(External Influences) ซึ ่งคือข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้านั ้น ๆ ที่ เกี ่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยนี้
มาจาก 2 แหล่ง คือ ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม      
(Social-Cultural Input) 
  2) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Process) คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่สะท้อนถึงความต้องการและการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
รวมไปถึงกิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ผู้ผลิตสร้างการรับรู้
ให้แก่ผู้บริโภค และข้ันสุดท้ายคือท าการประเมินค่าทางเลือกนั้น ๆ 
  3) กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อมีข้ันตอนที่เกิดขึ้น 3 ขั้นตอน คือ การตระหนักในความต้องการของผู้บริโภค (Need Recognition)     
การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) และผลจากกระบวนการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค (Output) 
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 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) 
 Kotler (1997) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดมีเพียง 4 ตัว
แปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตัว
แปร ได ้แก่ บ ุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ
บริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ต่อมาในปี 2000 Kotler ได้
อธิบายว่า การตัดสินใจของผู ้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึง ความต้องการและตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย 
กิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือ 
การประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม (4Ps) และ 2P ใหม่ คือ การให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization) และ การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแนวคิดประยุกต์ใช้
องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยีท าให้เกิดองค์ประกอบ
การตลาดแบบใหม่ได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการหรือ 6Ps คือ 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)         4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 2) ด้านราคา (Price)           5) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) 
 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   6) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า 
 1) แรงจูงใจ (Motivation) เป็นพลังกระตุ้นหรือผลักดันที่อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้
บุคคลกระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคล หรืออาจ
ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก 
 2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลท าการคัดเลือก จัดระเบียบ และ
ตีความหมายของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็นภาพที่มีความหมายขึ้นมา 
 3) การเรียนรู ้ (Learning) คือ การเปลี ่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนที ่เกิดขึ ้นจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของคนแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
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(Social Media) ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 4) ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดจากการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคล 
 5) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละ
คน ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นแต่ละคนจึงมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป 
 6) ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของตราสินค้าเป็นความคาดหวังที่พัฒนาขึ้นภายในตัว
บุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพในแต่ละบุคคลจะแปรผันตามความเชื่อมั่นในแต่ละบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม 
 อิทธิพลทางสังคม หมายถึง กระบวนการหรือการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่น โดยคนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะท าตาม ในอีกแง่หนึ่งคนส่วนใหญ่มักจะทราบจาก
ประสบการณ์ของตนเองว่า อิทธิพลทางสังคมเป็นแรงกดดัน (Pressures) ให้ต้องปฏิบัติตามผู้อ่ืน           
ซึ่งบางครั้งมีความรุนแรงมาก และสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้น
อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับแรงกดดันทางสังคม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 Martin & Camarero (2008) อธิบายว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับการรักษาความปลอดภัยและมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เหมาะสม หาก
มีการน าเสนอข้อมูลขององค์กรและข้อมูลสินค้าหรือบริการครบถ้วน ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยง
ในระดับท่ีต ่า 
 Rubio, Oubina & Villasenor (2014) อธิบายถึง การรับรู ้ความเสี ่ยง ว ่าหมายถึง                         
การที่ผู้บริโภคจะเลือกแบรนด์ร้านค้าจากข้อได้เปรียบด้านราคา แต่คุณภาพมีบทบาทส าคัญมากกว่า
ราคาต่อความส าเร็จของแบรนด์ร้านค้า เนื่องจากคุณภาพของแบรนด์ร้านค้าจะมีผลกับการรับรู้        
ความเสี่ยง ดังนั้น การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ร้านค้าจะกระทบต่อความเสี่ยงที่ผู้บริโภครับรู้ คุณค่าที่
ผู้บริโภครับรู้ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องเข้าใจแง่มุมของแบรนด์ที่จะ
ตัดสินการรับรู้ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่รับรู้นั้นมีผลกระทบและสัมพันธ์กับความส าเร็จของแบรนด์ 
 กล่าวได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมินค่าความเสี่ยงที่ลูกค้าต้อง
เผชิญ ในการตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้า ซึ่งการมีความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกันของลูกค้ามี
ผลกระทบท าให้พฤติกรรมของลูกค้าแตกต่างกันออกไป 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พิชนิดา บุตรโคตร (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบริบทของ Facebook พบว่า 
ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบริบทของเฟซบุค (Facebook) มีเพียง 3 ปัจจัยที่ส่งผลคือด้าน        
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ความน่าเชื่อถือ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านการรับรู้ประโยชน์ ในขณะที่ปัจจัยทางด้านทัศนคติ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านความเสี่ยงทางการเงิน และด้านความเสี่ยงทางสินค้าไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                       
(E-commerce) ในบริบทของเฟซบุค (Facebook) 
 ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์
ประเภทกระเป๋าและรองเท้าสุภาพสตรี พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps 
ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 กนกวรรณ กลับวงศ์ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี และ
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้ออัญมณีเครื ่องประดับผ่านสื ่อออนไลน์ พบว่า 
พฤติกรรมผู ้บร ิ โภคออนไลน์ การยอมร ับเทคโนโลยี และส่วนประสมทางการตลาดส ่งผลต่อ                            
การตัดสินใจซื้ออัญมณีเครื่องประดับผ่านสื่อออนไลน์ ได้เป็นร้อยละ 65.9 และมีค่านัยส าคัญที่ 0.05 แต่
เมื่อพิจารณารายประเภทพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณีเครื่องประดับ
ผ่านสื่อออนไลน์ (ß = .583) รองลงมาคือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณี
เครื่องประดับผ่านสื่อออนไลน์ (ß = .173) และล าดับสุดท้ายคือ การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออัญมณีเครื่องประดับผ่านสื่อออนไลน์ (ß = .132) 
 พงศกร พฤกษ์ไพรผดุง (2559) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ความไว้วางใจ และ               
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจ าหน่ายมากที่สุด 
 เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพส่วนใหญ่ท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง การศึกษาอยู่ในระดับ     
ปริญญาตรี ประชากรส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6Ps และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 
 ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการน าเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกในการ
สั่งซื้อและช าระเงิน 
 ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ สถานภาพอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน                        
มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจในด้านการ
สื่อสารและด้านการเอาใจใส่ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) ผ ู ้ว ิจ ัยเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) โดยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วย 7 ข้อค าถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ 6W1H ประกอบด้วย 
7 ข้อค าถาม 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ประกอบด้วย 6 ด้าน 
  ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 6 ด้าน 
  ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน 
  ส่วนที่ 6 ปัจจัยด้านความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ด้าน 
 2) น าแบบสอบถามซึ่งมีความสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมจากผู้บริโภคที่เคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ 
แสดงตารางแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

  



เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา 
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7.ผลการศึกษา 
  1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.3 มีอายุระหว่าง 32 – 45 ปี 
ร้อยละ 77.8 การศึกษาสูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.7 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  ร้อยละ 75 ลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ ต้องติดต่อ พบปะผู้คนอยู่เสมอ ร้อยละ 68.8 และ
มีรายได้ตอ่เดือน 100,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 39 
 2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

(6Ps) โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 𝑥̅  = 4.42 (ส าคัญมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 𝑥̅  = 4.06 (ส าคัญมาก) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 𝑥̅  

= 3.95 (ส าคัญมาก) ด้านราคา (Price) 𝑥̅  = 3.86 (ส าคัญมาก) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 

(Privacy) 𝑥̅  = 2.93 (ส าคัญปานกลาง) และด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 𝑥̅  = 
2.39 (ส าคัญน้อย) 
 3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ 

ด้านการรับรู้ (Perception) 𝑥̅  = 4.74 (ส าคัญมากที่สุด) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 𝑥̅  = 4.74 

(ส าคัญมากที่สุด) ด้านการเรียนรู้ (Learning) 𝑥̅  = 4.54 (ส าคัญมากที่สุด) ด้านความน่าเชื่อถือ 𝑥̅  = 

4.53 (ส าคัญมากที่สุด) ด้านทัศนคติ (Attitudes) 𝑥̅  = 4.30 (ส าคัญมากที่สุด) และด้านแรงจูงใจ 

(Motivation) 𝑥̅  = 3.55 (ส าคัญมาก) 
 4) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมโดยเรียงจากมากไป

น้อย คือ ด้านภาพลักษณ์ (Image) 𝑥̅  = 3.09 (ส าคัญปานกลาง) รองลงมาคือ ด้านความสมัครใจ 

(Voluntariness) 𝑥̅  = 2.26 (ส าคัญน้อย) และด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 𝑥̅  = 
1.82 (ส าคัญน้อย) 
 5) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในปัจจัยด้านความเสี่ยง โดยเรียงจากมากไปน้อย 

คือ ความเสี่ยงด้านสินค้า 𝑥̅  = 3.68 (ส าคัญมาก) และความเสี่ยงด้านการเงิน 𝑥̅  = 3.07 (ส าคัญปาน
กลาง) 
 6) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ Instagram เป็นช่องทางในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ร้อยละ 52 โดยกระเป๋าที่เลือกซื้อคือกระเป๋าสะพายไหล่ ร้อย
ละ 47.5 ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือตนเอง ร้อยละ 72 มีราคาเฉลี่ยในการซื้อกระเป๋า          
แบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ต่อครั้งอยู่ที่ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท ร้อย
ละ 31.5 ช าระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่าน Application ธนาคาร/ATM ร้อยละ 55 เหตุผลหลักใน
การเล ือกซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้าม ือ 2 เพื ่อการใช ้งานใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 70.3 และเป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 
2 ส าหรับตนเอง ร้อยละ 94.8 
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 7) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของคนวัยท างาน โดย (7.1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อกระเป๋า แบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของคนวัยท างาน โดยส่งผลเชิงบวกในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ ด้านประเภทของกระเป๋าที่
ซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้ง และด้านเหตุผลที่ซื้อ (7.2) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน โดยส่งผลเชิงบวกในด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และด้านช่องทางการช าระเงิน (7.3) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) 
ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิง
บวกในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และส่งผลเชิงลบในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ ด้าน
ประเภทของกระเป๋าที่ซื้อ และด้านการซื้อสินค้าส าหรับใคร (7.4) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้า
มือ 2 ผ่านช่องทางสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิงลบในด้าน
ช่องทางการช าระเงิน 
 8) ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน โดย 
(8.1) แรงจูงใจ (Motivation) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดย
ส่งผลเชิงบวกในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และส่งผลเชิงลบในด้านประเภทของกระเป๋า
ที ่ซื ้อ (8.2) การรับรู ้ (Perception) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัย
ท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้ง ด้านช่องทางการ
ช าระเงิน และด้านเหตุผลที่ซื้อ (8.3) การเรียนรู้ (Learning) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้านการซื้อสินค้าส าหรับใครและส่งผลเชิงลบในด้าน
ช่องทางที่ใช้ในการซื้อ (8.4) ทัศนคติ (Attitudes) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบ
รนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ
คนวัยท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้านประเภทของกระเป๋าที่ซื้อและส่งผลเชิงลบในด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้ง (8.5) บุคลิกภาพ (Personality) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อ



เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

767 

สังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อและ
ส่งผลเชิงลบในด้านเหตุผลที่ซื้อ ด้านการซื้อสินค้าส าหรับใคร 
 9) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน 
โดย (9.1) ภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผล
เชิงลบในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ (9.2) ความสมัครใจ (Voluntariness) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านการซื้อสินค้าส าหรับใคร และส่งผลเชิงลบในด้านประเภทของกระเป๋าที่ซื้อ (9.3) 
บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm)  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน
โดยส่งผลเชิงบวกในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และส่งผลเชิงลบในด้านช่องทางที่ใช้ในการ
ซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้ง 
 10) ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน โดยความ
เสี่ยง ด้านการเงิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภท
สินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลเชิงบวกในด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และส่งผลเชิงลบในด้านช่องทางที่ใช้ในการซื้อ ด้านประเภทของ
กระเป๋าที่ซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้ง ด้านช่องทางการช าระเงิน ด้านการซื้อสินค้าส าหรับใคร 
 

8.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทุกด้านมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม                 
การตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานโดยส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทาง            
การถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของศรัณยนันฑ์   
ศรีจงใจ (2561) ที่พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ สถานภาพอายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook Live) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(6Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 
2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน              



ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผา่นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบริบทของ Facebook ของ พิชนิดา บุตรโคตร 
(2561) พบว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบริบทของเฟซบุค (Facebook) และสอดคล้องกับ
การศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม 
ของภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการน าเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกใน
การสั่งซื ้อและช าระเงิน (3) ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋า              
แบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ของคนวัยท างาน ในด้านแรงจูงใจ (Motivation) ด้านการรับรู ้ (Perception) ด้านการเรียนรู้ 
(Learning) ด้านทัศนคติ (Attitudes) และด้านบุคลิกภาพ (Personality) โดยส่งผลทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 (4) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมทุกด้านมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างาน โดยส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) ในบริบทของ Facebook 
ของพิชนิดา บุตรโคตร (2561) พบว่า ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทไฮเอนด์ผ ่านช่องทางพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบร ิบทของเฟซบุค 
(Facebook) มีเพียง 3 ปัจจัยที่ส่งผลคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านการรับรู้
ประโยชน์ (5) ปัจจัยด้านความเสี่ยงทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์
เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัย
ท างาน โดยส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษา 
ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในบริบทของ Facebook ของพิชนิดา บุตรโคตร (2561) พบว่า 
ปัจจัยด้านความเสี่ยงทางการเงิน และด้านความเสี่ยงทางสินค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมประเภทไฮเอนด์ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) ในบริบทของเฟซบุค 
(Facebook) 
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9.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัย
ท างาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจน าข้อมูลผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุง
กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้เกิดการแข่งขันได้ในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเป็นอับดับแรกโดยจะต้องเป็นช่องทางที่สามารถท าการซื้อได้อย่างสะดวกสบาย
และรวดเร็ว เข้าถึงร้านค้าได้ตลอดเวลา และแสดงราคาสินค้าชัดเจนเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
ราคา รองลงมาผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 2 โดยผลิตภัณฑ์ต้องมี            
ความหลากหลายให้เลือก มีความทันสมัยและตรงกับ Life Style ของผู้บริโภค และสินค้าประเภท
สินค้ามือ 2 จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพสูง อันดับที่ 3 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยต้องมีช่องทางการจัดส่งให้เลือกหลากหลายซึ่งจะต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ อีกท้ังการโฆษณาสินค้าโดยนักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ผ่าน
สื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ยังสามารถดึงดูดผู ้บริโภคได้มาก และปัจจัยที ่ผ ู ้บริโภคให้
ความส าคัญน้อยท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
 5.2.2 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการรับรู้ (Perception) มาก
ที่สุด โดยสินค้าจะต้องมีการออกแบบที่ทันสมัย สวยงามหรูหรา และดึงดูดใจ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงใน      
การผลิต มีความทนทาน มีมูลค่าสูง และเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับโดยสากล รองลงมาคือปัจจัย
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) โดยสินค้าจะต้องตอบสนอง Lifestyle ในชีวิตประจ าวันและส่งเสริม
ให้มีบุคลิกภาพที่ดูดีและสง่างาม อันดับที่ 3 คือด้านการเรียนรู้ (Learning) โดยจะต้องมีกระบวนการ
จัดส่งสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีการรีวิวภาพถ่ายสินค้าให้ดูโดยละเอียด และปัจจัยที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motivation) 
 5.2.3 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับค าแนะน าของผู้อ่ืน อาทิ เพ่ือน 
คนรู้จัก ฯ ซึ่งจะสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยจะซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อมีคนรู้จัก
แนะน ามาเท่านั้น 
 5.2.4 ปัจจัยด้านความเสี่ยง ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความเสี่ยงทางการเงินเป็น
อย่างมาก ซึ่งจะต้องมีวิธีการช าระเงินที่ปลอดภัย และต้องเก็บรักษาข้อมูลการช าระเงินของลูกค้าเป็น
อย่างดี 

 
 
 



ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผา่นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) เพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลเชิงลึก อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากข้ึน ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ            
โดยการแจกแบบสอบถาม 
 2) การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ประเภทสินค้ามือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ท าการศึกษากลุ ่มตัวอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ้น ดังนั ้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเขตจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้เปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่
การซื้อสินค้าบนตลาดออนไลน์มากขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และใช้งานง่ายมากขึ้นนั้นเอง เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการและประสิทธิผลที่แท้จริงที่จะได้จากการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์             
(Social Media) 
 



เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา 
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วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

ปนัดดา จันทะเสน* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็น
การว ิจ ัยเช ิ งผสม (Mixed Method Research) ระหว ่างการว ิจ ัยเช ิ งปร ิมาณ(Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 100 คน และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 6 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ Oneway – Anova 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) มีการ
ใช้ทักษะที่หลากหลายในการท างาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) การมีอิสระในการ
ท างานสามารถก าหนดวิธีการท างานและสามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และผลป้อนกลับ
ของงาน (Feedback) หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน และผลส าเร็จของงาน 
อยู่ในระดับมาก โดยรองลงมาความส าคัญของงาน (Task Significance) อยู่ในระดับมาก และความมี
เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) อยู่ในระดับมาก และการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
 
_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
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พนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และมีเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือ
เจ ็บป่วย จากแนวโน้นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส านักงานควรพัฒนาด้าน
คุณลักษณะของงานเพื่อสร้างแรงจูงใจของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตท่ีจะเกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจจากต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้ส านักงานปฏิบัติภารกิจส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของงาน, แรงจูงใจ 
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1.  บทน า 
 การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กว่า 30 ปีที่ผ่านมา โครงการ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” 
(Eastern seaboard : ESB) ได ้ เปล ี ่ ยนโฉมการพ ัฒนาประเทศจากส ังคมเกษตรกรรมมาสู่  
อุตสาหกรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน ้า  ได้แก่
กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีและพลังงานที่มาบตาพุดแห่งแรก เช่น โรงกลั่นและแยกก๊าซ พลาสติก และเคมี 
เป็นต้น จนถึงอุตสาหกรรมปลายน ้าอย่างครบวงจรเป็นคลัสเตอร์  อุตสาหกรรมส่งออกแห่งแรก อีส
เทิร์นซีบอร์ด จึงเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง มอเตอร์เวย์ ระบบขนส่งทางราง เป็นต้น 
ในขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่ม เปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมของโลกในอนาคต รัฐบาลจึงได้ประกาศการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่มาปฏิรูปการท างาน การด าเนินชีวิต
ของทุกองค์กร และของคนไทย ทั้งประเทศ ส าหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ต่อยอดความส าเร็จมาจาก
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง ให้เป็น “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” เป็นการต่อ
ยอด ความส าเร็จจากการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern seaboard : ESB) ในการเป็นต้นแบบการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม ให้ส าเร็จอย่างยั่งยืน อย่างเป็นระบบภายใต้กฎหมาย มีองค์กรด าเนินการ  ภารกิจชัดเจน 
และกลไกของการก ากับดูแล โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย  ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและลงทุน 
12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (First S – curves) และ 7 อุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ (New S – curves) ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพ ชีวิต และการพัฒนาเมืองที่ทันสมัย 
รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนา  ที่ครอบคลุมไปถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนา ชุมชน เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563: 6) 
 จึงได้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ซึ่ง สกพอ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ท าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาค
ตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) โดยส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวย
ความ สะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และเพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ อันเป็น



ปนัดดา จันทะเสน 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค 
ตะวันออก, 2563: 7) 
 ดังนั้นผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จหรือบรรลุ  เป้าหมาย 
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยน าเข้าหลายประการ เช่น บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ บริหารจัดการที่
ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตาม ภารกิจและนโยบายให้เกิด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ และเพื ่อให้การด าเนินงานโดยเฉพาะ  อย่างยิ ่งการปฏิบัติงานของ
พนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด นอกจากกลไกการก ากับดูแล แล้วนั ้นยังมีปัจจัยปัจจัยที ่ส  าคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งจะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อ
ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้ง แรกให้ประสบความส าเร็จ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้ส าเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา ซึ่งที่จะต้องอาศัยศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เข้ามาเป็นก าลังส าคัญ  ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีองค์  ความรู ้โดยรวม ที ่มีทักษะหลากหลายความคิด
สร้างสรรค์ พรสวรรค์ ความช านาญของบุคลากร ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้า รวมถึงคุณค่า 
ทัศนคติ วิธีการจัดการกับปัญหา ความเชื่อความท้าทายและแรงจูงใจของบุคคลในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น 
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องทราบถึงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เมื่อบุคลากรมี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะท าให้เกิดผลดีแก่องค์กร ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความใส่ใจ
บุคลากร ในปัจจัยที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จให้มากขึ้น เพื่อมุ่ง
เป้าหมายให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ประสบ 
ความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที ่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 



วิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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3.  ค าถามการวิจัย 
 ปัจจัยคุณลักษณะของงานด้านใดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

4.  ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559: 16) ได้ให้นิยามของ “ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการระบุความแตกต่างที่มีอยู่ในตัวบุคคล อันได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social 
class)” 

ฐิติพร เสถียรพันธุ์ และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา (2559: 25) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของ
ตน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท าการสื่อสารอย่างไรก็
ตามใน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันจ านวนผู้รับสารก็มีผลการสื่อสาร ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดใน
การวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม
ลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส 

กนกอร สืบสิน (2558: 26) ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลจะส่งผลตให้พฤติกรรมการของ
ผู้ใช้บริการแตกต่างกัน บุคลิกลกัษณะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นในตนเอง , เป็นตัวของตัวเอง, คล้อย
ตามผู้อื่น, มีความเป็นผู้น า, ชอบต่อต้านหรือปรับตัวได้ดีส่วนแนวความคิดของตนเองเป็นวิธีที่บุคคล
คนนั้นจะมองตนเองในแง่มุมที่แตกต่าง ได้แก่แนวคิดที่มองว่าสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริง (Actual self-
concept) ซึ่งจะแตกต่างจากแนวคิดท่ีมองตนเอง ในอุดมคติ (Ideal self-concept) เป็นสิ่งที่อยากจะ
เห็นตัวเองเป็น ซึ่งจะแตกต่างจากแนวคิดที่คิดว่าคนอื่นมอง ตนเองมา (Their other self-concept 
think others see them) 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน 

Hackman and Oldham (1980: 59) กล่าวว่า คุณลักษณะของงาน หมายถึง การออกแบบ
งานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะงานหลัก ๆ ในงานของพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในงาน ความพึงพอใจ
ในงานและผลการปฏิบัติงาน 
 แบบจ  าลองค ุณล ักษณะของงาน (Job Characteristics Model) โดย Hackman and 
Oldham ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1. คุณลักษณะของงาน 5 ประการ ที ่มีส่วนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 
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   1) ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึงคุณลักษณะงานที่มีความ
แตกต่างอันเนื่องมาจากหลายๆ ด้านในหน่วยงาน ท าให้บุคคลต้องน าความรู้ ความสามารถและความ
ช านาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   2) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่
บุคลากรได้ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และสามารถระบุส่วนของงานที่เกิดจากความพยายามใน
การท างานของตนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได้ 
   3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ระดับความมากน้อยของงาน
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือการท างานของบุคคลหน่วยงานเดียวกัน หรือบุคคลภายนอก
หน่วยงาน 
   4) ความมีเอกสิทธ์ของงาน (Autonomy) หมายถึง การที่พนักงานมีอิสระในการคิด
การตัดสินใจ และการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ 
   5) ผลย้อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง ระดับความมากน้อยของบุคลากรที่
ได้รับข้อมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน 
  2. สภาวะทางจิตวิทยา (Critical Psychological States) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ของงาน 3 ประการ ได้แก่ 
   1) ประสบการณ์การรับรู้ความหมายของงาน (Experienced Meaningfulness of 
Work) หมายถึง ระดับความรู้สึกของพนักงานว่างานนั้นมีคุณค่าหรือมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด
พิจารณาได้จากความหลากหลายของทักษะการปฏิบัติงาน การได้รับผิดชอบงานทั้งหมด และ
ความส าคัญของงาน 
   2) ประสบการณ ์การร ับร ู ้ ความร ับผ ิดชอบต ่อผลของงาน ( Experienced 
Responsibility for Work Outcome) หมายถึง ระดับความร ู ้ส ึกของพนักงานว ่าตนสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด พิจารณาได้จากความเป็นอิสระของงาน 
   3) การรับรู้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน (Knowledge of Results) หมายถึง ระดับ
การรับรู้ของพนักงานต่อผลการปฏิบัติงานที่ตนท า พิจารณาได้จากข้อมูลย้อนกลับ 
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะของงานทั้ง 5 ประการ มีผลต่อสภาวะทางจิตวิทยาทั้ง 3 ประการ 
  3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและงาน (Personal and Work Outcomes) เมื่อบุคคลมี
สภาวะทางจิตวิทยา ทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) มีแรงจูงใจภายในงานสูงขึ้น 
   2) มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3) มีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น 
   4) มีอัตราการขาดงาน และการลาออกจากงานลดลง 
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  นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลอีก 3 ประการ ที่มีความส าคัญต่อความข้า
ใจและการตอบสนองในทางบวกต่องาน ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจภายในงานและผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ 
   1. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน การมีความรู้และทักษะที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสามารถส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานได้ดี และเกิดความรู้สึกทางบวก
ต่องานที่ท า 
   2. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งใน
ด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตนเอง มักมี
แรงจูงใจภายในงานสูง หากได้ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน หรือท้าทาย 
   3. ความพึงพอใจต่อปัจจัยภายนอกงาน การที ่บุคคลมีความพึงพอใจต่อปัจจัย
ภายนอกงานเช่น รายได้ เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา สามารถส่งผลให้บุคคลมีความรู ้สึก
ทางบวกต่องานและเกิดแรงจูงใจภายในงานได้มากข้ึน 
 4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559: 19) ได้กล่าวว่า ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง “สิ่งใดก็
ตามที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมหรือการการะท าขึ้น โดยมีลักษณะส าคัญคือ มีพลังชี้น าและมีความ
คงทนในการแสดงพฤติกรรม” 
 จิรสิทธิ์ เลียวเสถียรวงค์ (2555: 26) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายได้ การบังคับบัญชา การได้รับการยกย่อง การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและเมื่อเกิดความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าว จนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติ
ในทางลบก็จะเกิดความไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานขึ้น” 

ศศิวิมล สิรินันทเกตุ (2560: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาทุนมนุษย์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดส านักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ แรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะหลัก เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรทั้งสาม จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเขต 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ง 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเขต 
จ านวน 323 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
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5.  กรอบแนวคิดและวิธกีารศึกษา 
 5.1 กรอบแนวคิด

 
  

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.2.1 เชิงปริมาณ 

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1) สายงานนโยบายและแผน (2) สายงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (3) สายงานพ้ืนที่และชุมชน (4) สายงานบริหารและพัฒนาความพร้อมการลงทุน (5) สายงาน
การลงทุนและการต่างประเทศ และ(6) สายงานเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 

 2 ) กล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้  ค ือ พน ักงานของส  าน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 100 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบในการสัมภาษณ์แบบ

ค าถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. รายได้  
5. ต าแหน่ง  
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/อายุงาน 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน 
1. ความหลากหลายของทักษะ 
2. ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน 
3. ความส าคัญของงาน 
4. ความเป็นอิสระในงาน 
5. ผลย้อนกลับของงาน 

 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผน รองผู้อ านวยการส านัก
ทรัพยากรมนุษย์และดิจิทัล รองผู้อ านวยการส านักบริหารกิจการองค์กร รองผู้อ านวยการส านักความ
ร่วมมือพื ้นที ่และชุมชน รองผู ้อ านวยการส านักประสานโครงการและแผนบูรณาการ และรอง
ผ ู ้ อ  านวยการส  าน ักย ุทธศาสตร ์และการช ักชวนน ักลงท ุน จ  านวน 6 คน  (ส  าน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , 2564) โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  
 5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”  ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/อายุงาน 

  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความเป็น
เอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระในงาน และผลย้อนกลับของงาน 

  ต ั วแปรตาม ค ื อ  แรงจ ู ง ใจ ในการปฏ ิบ ั ต ิ ง านของพน ั กงานส  าน ัก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 5.4.1 เชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 6 
ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/อายุ
งาน 

ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating 
Scale ประกอบด้วย 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ คือ 

1) ความหลากหลายของทักษะ 
2) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน 
3) ความส าคัญของงาน 
4) ความเป็นอิสระในงาน 
5) ผลย้อนกลับของงาน 

ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 10 ข้อ  
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ซึ ่งแบบสอบถามส่วนที ่ 2 และ 3 จะประเมินค าตอบเป็น 5 ระดับ 
(Rating Scale) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2560) คือ 
   เห็นด้วยมากที่สุด ให้ค่าน ้าหนัก 5 คะแนน 
   เห็นด้วยมาก  ให้ค่าน ้าหนัก 4 คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าน ้าหนัก 3 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าน ้าหนัก 2 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ค่าน ้าหนัก 1 คะแนน 

การแปลผลค่าคะแนน แปลผลโดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรอันตรภาคชั้น 

5

15 −

 = 0.80 
 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 5.4.2 เชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จ านวน 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านคุณลักษณะของงาน ประกอบด้วย    
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   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
   ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 5 
ข้อดังนี้ 
    1) ภาพรวมเกี ่ยวกับนโยบายของส านักงานในการจ ูงใจของ
พนักงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
    2) ท่านมีแนวทางการพัฒนาพนักงานด้านคุณลักษณะของงาน 
ประกอบด้วย (1) ความหลากหลายทักษะ (multi-Tasking) (2) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task 
Identity) (3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) (4) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) (5) 
ผลสะท้อนจากงาน (Feedback)     
    3) ท่านคิดว่าด้านคุณลักษณะงานของส านักงาน มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ อีอีซี อย่างไร 
    4) แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงาน ท่านมีแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับพนักงาน อย่างไรบ้าง 
    5) จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนใดที่ท่านต้องการพัฒนา
เพ่ิมเติม ที่จะผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ตอนที่ 3 แนวโน้มของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    1) ท่านคิดว่านโยบายของส านักงาน ควรมีการพัฒนาเพื่อสร้างการ
จูงใจของพนักงานหรือไม่ อย่างไร  
    2) ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาพนักงานด้านคุณลักษณะของงาน
ควรมีการพัฒนาประกอบด้วย (1) ความหลากหลายทักษะ (Multi-Tasking) (2) ความเป็นเอกลักษณ์
ของงาน (Task Identity) (3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) (4) ความเป็นอิสระในงาน 
(Autonomy) (5) ผลสะท้อนจากงาน (Feedback) 
    3) ท่านคิดว่าการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงาน ควรมีการพัฒนาหรือไม่ อย่างไร 
    4) ท่านคิดว่าส านักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือไม่อย่างไร 
 5.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์และอธิบายโดย สถิติ  ดังนี้ 1) เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิจัย SPSS เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
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สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) เชิงอนุมาน (Statistical Inference) 
คือ t-test , Oneway - Anova และMultiple Regression เพ่ือวิเคราะห์สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

5.5.2 เชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์) เน้นการบรรยายเป็นหลัก และการสังเกต

โดยตรง (Direct Observation) โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้เลือกสรรมาอย่างดีแล้ว น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อช่วยเสริมงานวิจัยเพราะเป็นค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจนและหนักแน่น การสังเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) มีข้ันตอน ดังนี้ 

 1) การจัดแฟ้ม แยกแยะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้ 
 2) การน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
 3) น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป และการบันทึกภาคสนามมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
 4) น าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้ง โดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความ พร้อมท า

การดึงข้อความหรือประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดใน
เร ื ่ องว ิ เคราะห ์ป ั จจ ั ยท ี ่ ส ่ งผลต ่อแรงจ ู ง ใจในการปฏ ิบ ัต ิ งานของพน ักงานส  าน ั กงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีหลักการส าคัญที่ต้องพิจารณา 

 5) น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่ม
เดียวกัน โดยมีรหัสข้อมูลก ากับทุกข้อความหรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งจะจัดเป็นทั้ง
กลุ ่มใหญ่ (Themes) และกลุ ่มย่อย (Sub - Theme) ที ่อยู ่ภายใต้ความหมายของกลุ ่มใหญ่ ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าว คือ การสร้างหัวข้อสรุปและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล โดยศึกษา
ทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที ่อยู ่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary Data) ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาจ าแนกออกเป็นส่วนย่อย (Breaking Down) 
ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) ในระดับเบื ้องต้น 
จากนั้นท าการก าหนดข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้เป็นมโนทัศน์หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมาย
ส าคัญ ทั ้งที ่ปรากฏชัดแจ้ง และแฝงอยู ่ในข้อมูลส่วนย่อยนั ้น แล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที ่มี
ความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน มาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) 
ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นธรรมมากข้ึน 

  6) ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน า
ทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้ เพ่ือ
แสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์เกิดขึ้น 
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6.  ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 
 6.1 ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื ่อง “วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที ่ส ่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เป็นการ
วิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยน าเสนอข้อมูลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน 55คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีรายได้ต่อเดือน 30 ,001 - 40,000 บาทจ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการอาวุโสจ านวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0 
และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/อายุงาน 2 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 
 คุณลักษณะของงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) ความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน (Autonomy) และผลป้อนกลับของงาน (Feedback) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 
รองลงมาความส าคัญของงาน (Task Significance) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และความมี
เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 
 จากการศ ึกษาการว ิ เคราะห ์แรงจ ูงใจในการปฏ ิบ ัต ิงานของพน ักงานส  าน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมามีเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการ
เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และอาชีพนี้ท าให้
ฉันมีเวลาส่วนตัว นอกเหนือจากเวลาท างาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายของส านักงานในการจูงใจของพนักงานในปัจจุบัน 
พบว่า วิธีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเป็นองค์กรยุคใหม่ สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับ
ประเทศ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้ต้องการร่วมงานและท้าทายศักยภาพ เรื่องค่าตอบแทน 
ส่งผลให้พนักงานต้องการท างานเพ่ือเป้าหมาย ในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเป้าหมายที่ตนเองวางไว้
ประสบความส าเร็จ และนโยบายของเลขาธิการ สกพอ. ที่ให้ไว้แต่ละสายงานค่อนข้างมีความชัดเจน เพ่ือ
การท างานที่รวดเร็วมีคุณภาพ และมีจุดแข็งที่ส าคัญคือ จะไม่ติดกับกรอบการท างานแบบเดิม ๆ และ



ปนัดดา จันทะเสน 
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มุ่งเน้นผลงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องท างานบนฐานของความเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ เป็นไปได้ภายใต้
หลักปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 6.2 สรุปผลการศึกษา 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) ความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน (Autonomy) และผลป้อนกลับของงาน (Feedback) อยู ่ในระดับมาก โดยรองลงมา
ความส าคัญของงาน (Task Significance) อยู่ในระดับมาก และความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task 
Identity) อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นรายข้อได้ดังต่อไปนี้ 

6.2.1  ด้านความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ งานที่ท าอยู่มีความหลากหลาย จึงมีโอกาสใช้วิธีการและความสามารถที่แตกต่างกัน  มีการใช้
ทักษะที่หลากหลายในการท างาน และงานมีความซ ้าซากและจ าเจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชร
ศิริ ราชรักษ์ (2557: 65) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความ
ต้องการประสบความส าเร็จของกลุ่ม พนักงาน Gen Y: กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย พบว่า ความหลากหลายของทักษะ การมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบการเห็น
พ้อง ข้อมูลผลการปฏิบัติงานความชัดเจนของงาน และบุคลิกภาพแบบแสดงออกสามารถร่วมกัน
ท านายระดับความต้องการประสบความส าเร็จได้ อีกทั้งสอดคล้องกับทวีศักดิ์ รองแขวง และอภิรดา 
สุทธิสานนท์ (2556: 57) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  พบว่า ความ
หลากหลายของทักษะ ด้านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด้านความส าคัญของงานมีอิสระในงาน และ
ด้านผลสะท้อนจากงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

6.2.2  ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ โอกาสที่จะท างานให้ส าเร็จได้ตั้งแต่ต้นจนจบ มีการปฏิบัติงานจนปรากฏผลงานอย่างชัดเจน 
และสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานได้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ 
สมวัน (2561: 70) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เอกลักษณ์ของงานอยู่ในระดับสูงสุดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ มีความ
ผูกพันต่อองค์การ อีกท้ังสอดคล้องกับ กานดา ค ามาก (2555: 55) ท าการศึกษาเก่ียวกับ แรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า เอกลักษณ์ของงานมีผลต่อความต้องการก้าวหน้าและอ านาจ ส่วนแรงจูงใจ
ภายนอก และในด้านนโยบายขององค์กร 



วิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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 6.2.3  ด้านความส าคัญของงาน (Task Significance) อยู ่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ งานส่งผลต่อความอยู่รอดของบริษัท โดยคนอ่ืนได้รับผลกระทบจากการท างาน และงานที่ท ามี
ความสัมพันธ์กับงานของคนอื ่นซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ผลเงาะ (2564: 66) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์กับงานเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา และด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อีกทั้ง
สอดคล้องกับ พรทิพย์ สมวัน (2561: 70) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีผลตอบแทนและ
แรงจูงใจ มีความผูกพันต่อองค์การ  

6.2.4  ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ การมีอิสระในการท างานสามารถก าหนดวิธีการท างานและระยะเวลาท างานได้ด้วยตนเอง 
และสามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรศิริ ราชรักษ์ (2557: 
65) ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความต้องการประสบ
ความส าเร็จของกลุ่ม พนักงาน Gen Y: กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย พบว่า ความเป็นอิสระในการตัดสินใจในงาน ความหลากหลายของทักษะบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องข้อมูลผลการปฏิบัติงานความชัดเจนของงานในการท านาย
ระดับความต้องการประสบความส าเร็จได้ อีกท้ังสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ รองแขวง และอภิรดา สุทธิสา
นนท์ (2556: 57) ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า ความมีอิสระใน
งาน มีผลสะท้อนจากงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

6.2.5  ด้านผลย้อนกลับของงาน (Feedback) อยู ่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ 
หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การท างานท าให้ได้ข้อมู ลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน และจากงานที่ท าสามารถรู้ถึงผลส าเร็จของงานนั้นได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา 
ค ามาก (2555: 55) ท าการศึกษาเก่ียวกับ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ผลป้อนกลับของงานมีต่อ
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกท้ังสอดคล้อง
กับ ทวีศักดิ์ รองแขวง และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2556: 57) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุนเป็นผล
ป้อนกลับของงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 จากการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พบว่า จากการ
สัมภาษณ์นโยบายของส านักงาน ควรมีการพัฒนาเพื่อสร้างการจูงใจของพนักงาน พบว่า  ควรมีการ
พัฒนาเพื่อสร้างการจูงใจของพนักงาน อาจเป็นเพราะ ทางส านักงานควรมีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือ
ความเป็นองค์กรยุคใหม่ สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ผู้ ที ่มี
ศักยภาพสูงให้ต้องการร่วมงานและท้าทายศักยภาพ เรื่องค่าตอบแทน ส่งผลให้พนักงานต้องการ
ท างานเพ่ือเป้าหมาย ในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ ท าให้รู้สึกอยากท างานที่จะท างาน เนื่องจากปัจจัย
ทางด้านการเงินมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และทางการท างานวิธีจูงใ จเพื ่อให้
พนักงานอยากท างาน และการท างานลักษณะเป็นทีม เพื่อจะได้งานที่รวดเร็วมีคุณภาพ โดยมีจุดแข็ง
ที่ส าคัญคือ จะไม่ติดกับกรอบการท างานแบบเดิม ๆ และมุ่งเน้นผลงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น  
ซึ่งในอนาคตการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจ ตปท. อาจจะเป็นไปตามมาตรการ หรือเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ และส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ท าให้ปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิว ิมล สิร ินันทเกตุ (2560: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเขต พบว่า การ พัฒนาทุนมนุษย์ อยู่ในระดับปาน
กลาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะ หลัก อยู่ในระดับมากที่สุดข้าราชการ
ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาทุนมนุษย์ แตกต่างกัน แต่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะหลัก ไม่แตกต่างกัน ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเขตที่แตกต่างกันมีการพัฒนาทุนมนุษย์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะหลักแตกต่างกันการพัฒนาทุนมนุษย์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาทุนมนุษย์กับสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกแต่แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับสมรรถนะหลักไม่มีความสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ สมวัน 
(2561: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระใน
การท างาน ความส าคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย สภาพการท างานความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลตอบแทนและแรงจูงใจ และความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ จาก
การศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดงานพบว่าด้านความมีเอกลักษณ์ของงานอยู่ใน
ระดับสูงสุด และด้านความส าคัญของงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมีอิสระใน
การท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน ด้านผลตอบแทนและแรงจงูใจ 
ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ และการมีส่วนร่วมในการบริหารตามล าดับ และความผูกพันต่อ
องค์การ จากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจ
และห่วงใยในอนาคตขององค์การอยู่ในระดับสูงสุด และด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ ด้านความ
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เต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และด้านความต้องการรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์การ ตามล าดับ 

 
7. จุดอ่อนและข้อจ ากัดการวิจัย 
 7.1 หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ที่เป็นหน่วยงานในการสานต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard (ESB) ที่มีปรับปรุงและพัฒนานโยบายในการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงส่งผล
ให้การวิเคราะห์เรื่องของแรงจูงใจของพนักงานในการปฏิบัติงานยังมีอยู่อย่างจ ากัด 
 7.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระยะเวลาของการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากต้องปฏิบัติ
มาตรการของส านักงานในการป้องกันโรคดังกล่าว ส่งผลให้อาจจะได้กลุ่มเป้าหมายไม่สมบูรณ์ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ผู้วิจัยขอ
เสนอแนวทางดังนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1)  จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานคือ อายุ  รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/อายุงาน ที่ต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย ดังนั้น 
ควรจัดฝึกอบรมให้กลุ่มพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน
การท างานให้มีความเหมาะสมกับความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละบุคคล 

2)  จากการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่าคุณลักษณะของ
งานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในทางผลย้อนกลับของงาน (Feedback) ดังนั้น ควรมีการสร้างการรับรู้
ถึงผลส าเร็จของงาน ให้กับพนักงานเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจต่อการท างานถึงผลส าเร็จของการท างานได้ 

3)  จากการศึกษาข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ควรมีกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการของพนักงานเพิ่มมากขึ้น และจัดแผนการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการท างานและสรรหาบุคลากรให้พอกับคุณลักษณะของงาน ต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
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 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

2)  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมประชากรกลุ่มตัวอย่างในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น ประชาชน ส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่  ซึ่งมีส่วนร่วม
ในการก  าหนดแผน การปฏ ิบ ัต ิงาน ตลอดจนการต ิดตามผลการปฏ ิบ ัต ิ งานของส  าน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

3)  ควรม ี ก า รศ ึ กษาแร ง จ ู ง ใ จ ในการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ของพน ั กงานส  าน ั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

4)  ควรมีการศึกษาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เป็นเรื ่องที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
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การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึง่” 

ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
 
 

ประกิต ไชยศรี *  
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่ง
รัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ        
2) เพื ่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ ่งแล ะ
โครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการ
ศ ึกษาว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) และเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการทบทวน
วรรณกรรม และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจัยพบว่า จากข้อมูลผู ้ประกอบการ

ส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("𝑥̅ " = 3.90) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน

รากมากกว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ " = 3.86) เนื่องจากสามารถสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดย
กระตุ้นและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ โดยช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจระบบ
ฐานราก ทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้เป็นจ านวนมากและสามารถลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชน ทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายมากข้ึนส่งผลให้มีการกระจาย
รายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างทั่วถึง แต่โครงการเราชนะก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของการที่
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีจึงท าให้เสียโอกาสในการเข้าถึงโครงการ 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเราชนะ, โครงการคนละครึ่ ง, 
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1. บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลก ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 (วิกิพีเดีย.(2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายแรก
นอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันยังคงมี
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 10 ,000 รายเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ 
และเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 
โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 

จังหวัดปทุมธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Product : GPP) ปี 
2561 จ านวน 403,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.2 (ปี 2560 มูลค่า GPP 
383,905 ล้านบาท) เป็นล าดับที่ 6 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) อัตราการขยายตัวร้อยละ 
3.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานีมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 มีมูลค่า 
215,794 ล้านบาท รองลงมาคือภาคบริการ มีมูลค่า 181,315 ล้านบาท ส าหรับภาคการเกษตรมี
มูลค่า 6,689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 
จ านวน 482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ
ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและ
มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ 
ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการเราชนะและโครงการคน
ละครึ่งในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบ
และความเหมาะสมของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 
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2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 1. ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน
บริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที ่ เกี ่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน
การเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะ
ท ามากน้อยเพียงใด 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย หากสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง 
 รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 169) ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลเป็น
เรื่องของการกระท าใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้น ชัดเจน ครบถ้วน ทั้ งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
 อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผล คือ การกระท าท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะประกอบด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง ระหว่างกลุ่มคน 3 กลุ่ม 
อันประกอบไปด้วย (1) ภาคครัวเรือน (Households) (2) ภาคธุรกิจ (Firms) และ (3) ภาครัฐ 
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(Government) โดยธุรกรรมระหว่างตัวละครต่าง ๆ นั้นจะเป็นระดับ “มหภาค” แต่เมื่อเน้นดูข้างใน
ตัวละครในการจัดการบริหารเงินของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะเป็นระดับ “จุลภาค” 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วนั้นจะพบว่า ความสัมพันธ์นั้นเริ่มจาก ภาคครัวเรือน ขาย
ปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ แรงงานและที่ดิน ผ่านตลาดทรัพยากรหรือ Resource Market ให้กับภาค
ธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต หลังจากนั้นภาคธุรกิจก็จะจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่า
ซื้อที่ดิน เป็นต้น คืนให้แก่ภาคครัวเรือนท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ ภาคครัวเรือนก็จะน ารายได้ที่มีมา
ซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบและท าให้เกิดการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อคนมีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลน า
รายได้จากภาษีมาพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะท าเองไม่ได้หรือไม่ได้
อยากท าเพราะไม่คุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) สร้างหน่วยงานรัฐและจ้างคนมาท างาน (ส านักงานเขต ส านักงานที่ดิน เป็น
ต้น) เพื่อท าตามนโยบายรัฐต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอาจจะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งรัฐ
นอกจากจะรับรายได้จากประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อทรัพยากรการผลิตจาก
ครัวเรือน (จ้างคนไปท างานให้รัฐ) และซื้อของจากหน่วยธุรกิจ (ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของภาคธุรกิจ) 
อีกด้วย โดยการจับจ่ายของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลล้วนมีผลต่อการขยายตัวและหด
ตัวของเศรษฐกิจทั้งสิ้น 
 และจากความสัมพันธ์ดังกล่าววิกฤตโควิด 19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนการเงิน
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลจึงเริ่มแก้ไขและเยียวยาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากโดยใช้มาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐาน
ราก ซึ่งในส่วนของภาคครัวเรือนจะเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เป็นการบริหาร
เงินของบุคคลหรือภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชะลอตัว ภาคธุรกิจจะเป็นเรื่อง Corporate Finance การเงินธุรกิจที่ภาครัฐออกนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อประคับประคองสถานประกอบการให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด าเนินการต่ อไปได้ 
ภาครัฐจะเป็นเรื่องการเงินการคลัง (Government Finance) ซึ่งมีเครื่องมือเยอะกว่าในการแก้ไข
ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ตั้งแต่การปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย การปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงการ
ขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต่าง ๆ 
 ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงต้องแปรมาเป็นกึ่งๆ เช่น ท า PPP 
รูปแบบการจัดการค่อนมาทางเอกชนมากขึ้น ความแตกต่างของการจัดการทางการเงินของภาครัฐ
และภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ภาครัฐ Maximize Welfare / Maximize Vote (เป็นแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง) จะ
เป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีกระบวนการการใช้เงินมากกว่า ถูกควบคุมโดยกฎหมาย ซึ่งการลงทุน



ประกิต ไชยศร ี
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แต่ละโครงการนั้น ภาครัฐมองหลายมิติ (Cost-benefit analysis) ไม่ได้มองผลตอบแทนมิติด้าน
การเงินอย่างเดียว  
 2) ภาคเอกชน Maximize shareholder Wealth / Maximize Profit การลงทุนจะมอง
การได้ก าไร เป็นมิติทางด้านการเงิน 
 4.1ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
บริหาร รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพื่อน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ์และสามารถ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของ
ประชาชนได้ถูกน ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
 4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
 5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่ นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) 
 2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy)  
 3. นโยบายที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
 ส่วนประเมินผล ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
โครงการ ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึงกระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดโดยมีมาตรฐานและเครื่องมือ
ในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอากระจกมาส่อง
ให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
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 2. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
 3. เพ่ือปรับปรุงงานถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่
ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อเราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยพิจารณา
ว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใดเช่นขาดความร่วมมือของประชาชนขัดต่อค่านิยมของประชาชนขาด
การประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่อเมื่อเราทราบผลของการประเมินผลเราก็
จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
 4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้นผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก 
 5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื ่องเราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการแต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ
สม ่าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป 
 โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิผลโครงการมีดังนี้ (วรเดชจันทรศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล. 2541 : 44)  
 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) 
 4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
 6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
 7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
 4.3 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 วิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบท าให้เศรษฐกิจหดตัวจะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้และการ
ขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลโดยในปี 2563 มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท แต่มีการ
ตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาท และขาดดุลงบประมาณที่ประมาณ 4.69 แสนล้าน
บาท แต่การแพร่ระบาดของโควิดจะท าให้การจัดเก็บงบประมาณในปีนี้ต ่ากว่าเป้า ท าให้การขาดดุล
งบประมาณจะเพ่ิมข้ึน 
 ส าหรับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นและการจัดเก็บรายได้ต ่ากว่าเป้า ท าให้รัฐบาล
จะต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้นนอกจากการลดค่าใช้จ่าย ยังต้องเตรียมการ
ขยายเพดานหนี้สาธารณะจากเดิมที่อยู่ 60% ของจีดีพี เนื่องจากการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นเกิดพร้อมกับ
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เศรษฐกิจที่หดตัว และมีการกู้เงินเพิ่มอีก 1 ล้านล้านบาทท าให้แนวโน้มหนี้สาธารณะของประเทศจะ
เกิน 60% ของจีดีพีได้ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมการแก้กฎหมายขยายเพดานหนี้สาธารณะตาม พ.ร.บ.วินัย
การเงินการคลังซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล 
 "รัฐบาลอาจจ าเป็นที่จะต้องมีการขยายเพดาน บริหารจัดการเศรษฐกิจ เพิ่มการค้ากับ
ต่างประเทศ เก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและขยายการเก็บภาษี ใช้งบประมาณและเงินกู้ให้คุ้มค่า
มากที่สุด เปลี่ยนจากโครงการที่เป็นการแจกเงินเป็นการจ้างงานให้ได้โดยเร็ว" 
 ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวได้ล่าช้าเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโควิด 
รวมทั้งประเทศไทยมีข้อจ ากัดเรื ่องงบประมาณในการลงทุน รัฐบาลควรเป็นผู ้น าในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อจ ากัดในเรื่ องงบประมาณก็สามารถขับเคลื่อนในกลไก
ตลาดทุนมาช่วยเสริมได้ เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งระบบถนน ราง ไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ 
สิ่งที่ควรท าคือโครงสร้างพื้นฐาน และท าได้รวดเร็วกว่า การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพี
พี) และเป็นช่องทางในการระดมทุนจากเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งในและต่างประเทศที่จะช่วยให้เกิด
การลงทุนในช่วงที่มีข้อจ ากัดจากภาวะเศรษฐกิจ ข้อจ ากัดของงบประมาณแผ่นดิน และข้อจ ากัดที่มี
ภาระหนี้สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  
 ที่ผ่านมาภาครัฐยังมีการระดมทุนในรูปแบบกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มากนักโดย
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่ภาครัฐควรสนับสนุนก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการลงทุน
ในท่าอากาศยานซึ่งสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลก  ซึ่งเป็นการรองรับการพัฒนาสนามบินใน
ประเทศให้มีความพร้อมที่จะรองรับผู้โดยสารหลังจากท่ีโควิดคลี่คลายแล้วสามารถเดินทางระหว่าง
ประเทศได้ 
 โครงการเราชนะ 
 โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย
การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 ล้าน
คน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยวงเงินช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถ
ด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นส าคัญ ซึ่ง
ความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย 
รับจ้าง เกษตรกร 
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ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
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 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยา
โควิด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในโครงการ
เราชนะ โดยการเพ่ิมวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย
ให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท 
 โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
(2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรา
ชนะ 
  

 
รูปที่ 1 แผนผังการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ (https://www.เราชนะ.com/) 

 
 โครงการคนละครึ่ง 
 โครงการคนละคร ึ ่ง ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อฟ ื ้นฟู เศรษฐกิจระดับฐานราก ส  าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดย
ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาท
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ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่าย
หมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณศิริ บดีร ัฐ , ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 
 ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ได้ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้: การประเมิน
เชิงนโยบายและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมลงทะเบียนใน
มาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน และปัจจัย
ทางด้านภาครัฐได้แก่ ระบบการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 
 อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการ “เราไม่ทิ ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที ่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค ผลกระทบ
ทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤต
ตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่ทันสมัย จึงท า
ให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ได้ 
ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื ่อเกิดการ
ลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมา
หมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้ 
 วชิรวัชร งามละม่อม และ จิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ได้ศึกษาการประเมินผลนโยบาย
ช่วยเหลือชาวนานาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ (1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของ
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นโยบาย พบว่า ชาวนาทราบถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
นโยบาย พบว่า วัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใช้ร่วมกับ
งานประจ าจึงสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านกระบวนการด าเนินการตามนโยบาย 
พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดล าดับขั ้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ 
ประกอบกับการใช้ข้อมูลจากสมุดทะเบียนเกษตรกรในการน าไปใช้ในการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ (4) 
ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่าการแก้ไขปัญหาที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลเข้ามาช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการเพาะปลูกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นายกิตติพัฒน์ บัวอุบล (2560) ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสินเชื่อซับไพรม์ที่มี
ต่อการเติบโตของผลผลิตศักยภาพของไทย พบว่า การประมาณด้วยวิธีสมการการผลิตมีความ
เหมาะสมมากกว่าในแง่ความสามารถในการอธิบายอัตราเงินเฟ้อและมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รองรับ 
จากการค านวณ Impulse Response Function พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ผลผลิตศักยภาพของไทยโดยท าให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตศักยภาพลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 
0.01-0.03 ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 0.16 ใน 5 ปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงในการจ้างงานและ
การสะสมทุนที่ชะลอลงเป็นเวลานาน 
 สิริกมล นาเมืองรักษ์ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในเขตบึงกุ ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงไม่มี
ประสิทธิผล เพราะไม่สามารถท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงประสบ
ความส าเร็จได้ 2) ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงที่ท าให้
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ คือ ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ และนักการเมือง รวมถึงระบบการด าเนินงาน ขั้นตอน และการประสานงาน
ระหว่างโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงและชุมชนที่มีความล่าช้าและการประชาสัมพันธ์ชี ้แจง
รายละเอียดของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงที่มีน้อย และไม่ชัดเจน  
 นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง The Sub – 
Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ซึ่งได้เกิดข้ึนในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื ่อวิกฤตสินเชื ่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage Crisis) ได้
ขยายตัวเป็น วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้มีการ
ด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน อัน
แสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
ของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับการ
กล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



ประกิต ไชยศร ี
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 1. รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic 
Recovery Act of 2008) ได้สร้างระบบตรวจสอบขึ้นเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานใน
ระยะยาวอีกด้วยประกอบด้วยรัฐบัญญัติย่อยถึง 3 รัฐบัญญัติ อันได้แก่ 
  - รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื ่อเคหะ3 ค.ศ. 2008 (Federal 
Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
  - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 (Hope 
for Homeowner Act of 2008)    
  - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 2008 
(Foreclosure Prevention Act of 2008)  
 2. รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)  
 3. รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) 
 Naoyuki Yoshino , Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง 
นโยบายทางการเง ินและความผันผวนของราคาน ้าม ันหลังว ิกฤติส ินเช ื ่อซ ับไพรม์ (ว ิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy 
monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 – 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่
อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ของประเทศผลักดันให้ราคา
น ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่องจาก
น ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
 Leao, E.R. & Leao, P.R. (2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์และ
การรับมือเชิงนโยบายของภาครัฐทั่วโลก พบสิ่งที่เน้นย ้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการ
รับมือในช่วงต้นของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบที่มีความเฉพาะ แต่ก็เป็นส่วนเสริมซึ่ง
กันและกัน ได้แก่ การบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้น และการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของ
กฎระเบียบทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว 
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5. ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 40,311 ร้าน ขนาด
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จ านวน 400 
ตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี ้การวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื่อสาธารณะรวมทั้งข้อมูล Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่ง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
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6. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ด ้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู ้ประกอบการร้านค้า  พบว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.8 ส่วนมากประกอบกิจการค้าประเภทอาหาร / 
ของหวาน / เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 53 สถานที่ตั้งของร้านค้าส่วนมากอยู่บริเวณตลาด คิดเป็นร้อย
ละ 36 มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.5 ช่วงเวลา
ในการเปิดด าเนินการเฉพาะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 84.5  
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโคร งการคนละครึ่ง 
ระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.5 ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้า
ก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 101 – 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 รายได้เฉลี่ยต่อวัน
โดยรวมหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 มียอด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 101 - 150 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.5 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการคนละ
ครึ่งต่อไปคิดเป็นร้อยละ 88 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการคนละครึ่งควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรให้มีต่อไป 352 88.0 

ไม่ควรให้มีต่อไป 48 12.0 
Total 400 100.0 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model 
การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 

Model 
X  SD ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 4.33 .70 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.85 .93 เห็นด้วยมาก 2 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.69 .77 เห็นด้วยมาก 4 
ด้านผลผลิต (Product) 3.73 .70 เห็นด้วยมาก 3 

รวม 3.90 .62 เห็นด้วยมาก  

 จากตารางที่ 2 พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการ



การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหวา่ง“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละคร่ึง”ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
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ประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด อันดับแรก 
คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านผลผลิต 
(Product) และด้านกระบวนการ (Process) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็น
ของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 อันดับแรกการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากในทุกข้อ อันดับแรกคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่งไว้อย่างชัดเจน 
นั่นคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ 
ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มี
ขั ้นตอนที ่ง ่ายและสะดวก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.84 ตามล าดับ เมื ่อจ าแนกตามรายข้อของด้าน
กระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ 
การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ ภาครัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงวิธีการด าเนินงานและการจ่ายเงิน
เข้าระบบในโครงการคนละครึ่งให้กับร้านค้าและผู้ค้าที่ชัดเจนและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ
ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ โครงการคนละครึ่งท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน
ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ โครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นให้
ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการคนละครึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามล าดับ  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ 
ประเภทของร้านค้า และที่ตั ้งของร้านค้าที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
โครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ และช่วงเวลาในการเปิด
ด าเนินงานที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP 
Model ไม่แตกต่างกัน 
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 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่าง 
1,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.7 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการ
เข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 101 – 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวม
หลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.5 ยอดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 101 – 150 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.3 ผู้ประกอบการส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการเราชนะต่อไปคิดเป็นร้อยละ 
89.5 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการเราชนะ
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการเราชนะควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรให้มีต่อไป 358 89.5 

ไม่ควรให้มีต่อไป 42 10.5 

Total 400 100.0 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X  SD ระดับความคิดเห็น อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

4.13 .64 เห็นด้วยมาก 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.72 .73 เห็นด้วยมาก 4 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.75 .81 เห็นด้วยมาก 3 
ด้านผลผลิต (Product) 3.84 .75 เห็นด้วยมาก 2 

รวม 3.86 .65 เห็นด้วยมาก  

 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็น
ต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) รองลงมาคือด้านผลผลิต (Product) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนก
ตามรายข้อ พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
เราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามรายข้อของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 



การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหวา่ง“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละคร่ึง”ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

806 

โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และการแพร่ระบาด
ของ โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อรายได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อของ
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการเราชนะไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
รองลงมาคือ ธนาคารกรุงไทยและที่ว่าการอ าเภอหรือที่ท าการเขต มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกา หมึกพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับให้บริการในการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ
เราชนะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการเราชนะส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มีข้ันตอนที่ง่ายและสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรก
คือ หน่วยงานภาครัฐมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากร้านค้าและผู้ค้าที ่เข้าร่วม
โครงการเราชนะ เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในการด าเนินมาตรการอื่นต่อไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 รองลงมาคือขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และโครงการเราชนะมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบกิจการ
อย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านผลผลิต (Product) อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ โครงการเราชนะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้
สอยมากขึ้นและโครงการเราชนะท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 ทั้งสองข้อ รองลงมาคือ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ภาครัฐมีการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบโครงการเราชนะตรงตามก าหนดเวลา และไม่
เกินก าหนดที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต่อ
การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของกิจการ และที่ตั ้งของร้านค้าที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่
แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model ไม่
แตกต่างกัน 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการเราชนะ” 
 จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื ่อสาธารณะรวมทั ้งข้อมูล Online และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1) โครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้าน
ตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อยู่ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ในอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
 2) โครงการเราชนะ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้านตาม
หลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

 จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("𝑥̅ " = 

3.90) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากกว่ากว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ " = 3.86)  
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 สรุปผลการศึกษา 

 จากข้อมูลผู ้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ ่ง ("𝑥̅ " = 3.90) มี

ประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากกว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ " = 3.86) โดยโครงการคน
ละครึ่งและโครงการเราชนะนั้นเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่มีเป้าหมายฟื้นการจับจ่าย
ภายในประเทศ หลังซบเซาจากพิษโควิด-19 เหมือนกัน แต่โครงการคนละครึ่งสามารถเพิ่มยอดขาย
สร้างรายได้ให้ร้านค้ารายย่อย ช่วยพยุงก าลังซื้อได้ดี อีกท้ังมาตรการดังกล่าวยังสามารถกระตุ้นการใช้
จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่าโครงการเราชนะ ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป รวมถึงช่วยให้ประชาชนฐานรากมีก าลังใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
ด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ที่ได้จากการศึกษา 

 โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะของรัฐบาลนั้น เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในชว่ง
วิกฤติโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ได้ผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากและยังเป็นโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและกระจายรายได้
ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้วิจัยจึงข้อเสนอให้รัฐบาลคิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบนี้ ขึ้นมา
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การพัฒนามาตรการสวัสดิการแห่งรัฐให้กว้างขึ้นกว่าเดิมผู้ วิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ควรปรับเรื ่องการศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 1 โครงการเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 2. ควรท าการศึกษาข้อมูลนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะ เพ่ือสามารถน ามาเปรียบเทียบและหาความเหมาะสมของนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและสังคม 
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ปาณิศา ศรีเหรา* 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐใน
โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่งและโครงการเรา
ชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ  การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรม และ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อศึกษาประสิทธิผลของนโยบาย
สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่

เข้าร่วมโครงการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("𝑥̅ " = 

4.03) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากน้อยกว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ " = 4.09) เนื่องจาก
โครงการเราชนะนั้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมออกเงินของตนเองเพ่ือการ
จับจ่ายใช้สอยครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ท าให้ประชาชนที่มีรายได้นอ้ย 
ยังคงมีการใช้จ่ายแบบปกติ ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้นเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้โครงการเราชนะ
รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าครองชีพแบบ 100% ในกรอบวงเงินสัปดาห์ละ 700 บาท ซึ่งประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการเราชนะจึงมีก าลังในการใช้จ่ายมากกว่า และส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้ามีรายได้ที่
เพ่ิมมากข้ึนในช่วงระยะเวลาโครงการด าเนินอยู่ 
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1.บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
(วิกิพีเดีย(2564))  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 รายแรกนอกประเทศ
จีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 ซึ่งส่วนมากเป็น
ผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มี
รายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันยังคงมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 10 ,000 รายเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือ
ช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 โครงการ
ส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั ้งขึ ้นครั ้งล่าสุดโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก 
พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี
จัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ 
(รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ข้อมูลจ านวนประชากรของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
จังหวัดนนทบุรี มีประชากร 1,276,745 คน คิดเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากร
เพศชาย 594,308 คน และประชากรเพศหญิง 682,437 คน นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นประชากร
โดยเฉลี่ยถึง 2,051.65 คนต่อตารางกิโลเมตร เนื่องจากในปัจจุบัน นนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีท าเลที่
ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของเมืองหลวง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมด้าน
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้ประชากรจ านวนมากจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศพิจารณาย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไป
ท างานหรือศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความพลุกพล่านและความหนาแน่นของประชากรใน
จังหวัดนนทบุรีจึงไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครมากนัก โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของอ าเภอบาง
กรวย อ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอปากเกร็ดซึ่งอยู่ติดกับเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางของ
กรุงเทพมหานคร  (วิกิพีเดีย(2564)) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.04 
และพนักงานบริษัท ร้อยละ 13.94 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน 146,059.83 บาท/คน/ปี 
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และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน  92,280.16 บาท/คน/ปี (เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ
ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการเรา
ชนะและโครงการคนละครึ่ง อันจะเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบและความเหมาะสมของมาตรการ
สวัสดิการแห่งรัฐที ่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3.ค าถามส าหรับการศึกษา 
 1. ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน
บริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4.การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน
การเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะ
ท ามากน้อยเพียงใด 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย หากสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง 
 รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 169) ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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 กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลเป็น
เรื่องของการกระท าใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้น ตรง ครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
 อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผล คือ การกระท าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากน้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะประกอบด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง ระหว่างกลุ่มคน 3 
กลุ่ม อันประกอบไปด้วย (1) ภาคครัวเรือน (Households) (2) ภาคธุรกิจ (Firms) และ (3) ภาครัฐ 
(Government) โดยธุรกรรมระหว่างตัวละครต่าง ๆ นั้นจะเป็นระดับ “มหภาค” แต่เมื่อเน้นดูข้างใน
ตัวละครในการจัดการบริหารเงินของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะเป็นระดับ “จุลภาค” 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วนั้นจะพบว่า ความสัมพันธ์นั้นเริ่มจาก ภาคครัวเรือน ขาย
ปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ แรงงานและที่ดิน ผ่านตลาดทรัพยากรหรือ Resource Market ให้กับภาค
ธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต หลังจากนั้นภาคธุรกิจก็จะจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่า
ซื้อที่ดิน เป็นต้น คืนให้แก่ภาคครัวเรือนท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ ภาคครัวเรือนก็จะน ารายได้ที่มีมา
ซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบและท าให้เกิดการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อคนมีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลน า
รายได้จากภาษีมาพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะท าเองไม่ได้หรือไม่ได้
อยากท าเพราะไม่คุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) สร้างหน่วยงานรัฐและจ้างคนมาท างาน (ส านักงานเขต ส านักงานที่ดิน เป็น
ต้น) เพื่อท าตามนโยบายรัฐต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอาจจะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งรัฐนอก
จะรับรายได้จากประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อทรัพยากรการผลิตจากครัวเรือน 
(จ้างคนไปท างานให้รัฐ) และซื้อของจากหน่วยธุรกิจ (ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของภาคธุรกิจ) อีกด้วย 
โดยการจับจ่ายของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลล้วนมีผลต่อการขยายตัวและหดตัวของ
เศรษฐกิจทั้งสิ้น 
 และจากความสัมพันธ์ดังกล่าววิกฤตโควิด 19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนการเงิน
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลจึงเริ่มแก้ไขและเยียวยาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากโดยใช้มาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจระดับฐาน
ราก ซึ่งในส่วนของภาคครัวเรือนจะเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เป็นการบริหาร
เงินของบุคคลหรือภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชะลอตัว ภาคธุรกิจจะเป็นเรื่อง Corporate Finance การเงินธุรกิจที่ภาครัฐออกนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อประคับประคองสถานประกอบการให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
ภาครัฐจะเป็นเรื่องการเงินการคลัง (Government Finance) ซึ่งมีเครื่องมือเยอะกว่าในการแก้ไข
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ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ตั้งแต่การปรับลกดอกเบี้ยนโยบาย การปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงการ
ขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต่าง ๆ 
 ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงต้องแปรมาเป็นกึ่งๆ เช่น ท า PPP 
รูปแบบการจัดการค่อนมาทางเอกชนมากขึ้น ความแตกต่างของการจัดการทางการเงินของภาครัฐ
และภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ภาครัฐ Maximize Welfare / Maximize Vote (เป็นแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง) จะ
เป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีกระบวนการการใช้เงินมากกว่า ถูกควบคุมโดยกฎหมาย ซึ่งการลงทุน
แต่ละโครงการนั้น ภาครัฐมองหลายมิติ (Cost-benefit analysis) ไม่ได้มองผลตอบแทนมิติด้าน
การเงินอย่างเดียว  
 2) ภาคเอกชน Maximize shareholder Wealth / Maximize Profit การลงทุนจะมอง
การได้ก าไร เป็นมิติทางด้านการเงิน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
 บุญชนะ อัตถากร (2516 : 432) ให้ความหมายการคลังภาคสาธารณะว่า เป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งปัญหาเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  1) ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 
  2) ปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชาติ 
  3) ปัญหาการท าให้คนมีงานท า 
  4) ปัญหาเสถียรภาพของระดับราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Richard A. Musgrave (1989) นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการคลังสาธารณะมีความ
คิดเห็นว่า รัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อน าไปผลิตสินค้าสาธารณะ
สินค้าเอกชน และบริการอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมด้วย ซึ่งการแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยตามหลักของ Pareto 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของสังคม เพื่อกระจายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคมจ าแนกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงกัน โดยผ่าน
มาตรการการคลังด้านรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า และการเก็บภาษีแบบทั่วไป มาตรการ
การคลังด้านรายจ่ายทั ้งในส่วนสวัสดิการเพื ่อลดความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการประกันสังคม เป็นต้น และส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
เพ่ิมพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการหารายได้ของผู้มีรายได้ต ่าหรือผู้ที่อยู่ในฐานะช่วยตัวเอง
ได้ เช่น โครงการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดการชลประทาน เป็นต้น 
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  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ โดยรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในระดับการ
จ้างงานเต็มที่ และรักษาระดับราคาหรือควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้คงที่ 
 ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ผ่านการเก็บภาษีอากร การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการ
ก่อหนี้สาธารณะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
 ภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนจะมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตและสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการน าเงินออมไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะน าเงินฝาก
เหล่านั้นไปให้ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลกู้ยืม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะต้องจ่ายภาษีอากรให้
เป็นรายได้ของภาครัฐบาล จากนั้นภาครัฐบาลจะน ารายได้จากภาษีอากรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตบริการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อสังคม เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้หากมี
การใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หาได้ รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงินจากทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้จ่ายใน
กิจการของภาครัฐเพ่ิมเติม ซึ ่งการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนั้นก็จะเป็นการน าเอาภาษีกลับคืนสู่
ประชาชนนั่นเอง 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
บริหาร รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพื่อน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและสามารถ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของ
ประชาชได้ถูกน ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
 4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
 5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) 
 2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy)  



ปาณิศา ศรีเหรา 
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 3. นโยบายที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) 
แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
 ส่วนประเมินผล ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
โครงการ ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึงกระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดโดยมีมาตรฐานและเครื่องมือ
ในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้”การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอากระจกมาส่อง
ให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
 2. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
 3. เพ่ือปรับปรุงงานถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่
ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อเราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยพิจารณา
ว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใดเช่นขาดความร่วมมือของประชาชนขัดต่อค่านิยมของประชาชนขาด
การประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่อเมื่อเราทราบผลของการประเมินผลเราก็
จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
 4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้นผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก 
 5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื ่องเราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการแต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ
สม ่าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป 
 โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ (วรเดชจันทรศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล. 2541 : 44)  
 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) 
 4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
 6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
 7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
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 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณศิริ บดีร ัฐ , ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
 ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ได้ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้: การประเมิน
เชิงนโยบายและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมลงทะเบียนใน
มาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน และปัจจัย
ทางด้านภาครัฐได้แก่ ระบบการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 
 อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการ “เราไม่ทิ ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที ่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค ผลกระทบ
ทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤต
ตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่ทันสมัย จึงท า
ให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ได้ 
ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื ่อเกิดการ
ลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมา
หมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้ 
 นายกิตติพัฒน์ บัวอุบล (2560) ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสินเชื่อซับไพรม์ที่มี
ต่อการเติบโตของผลผลิตศักยภาพของไทย โดยเปรียบเทียบการประมาณผลผลิตศักยภาพสองวิธีที่
เป็นที่นิยมใช้อย่างวิธีสมการการผลิตและวิธี Hordrick-Prescott filter พบว่าทั้งสองวิธีให้ผลการ
ประมาณใกล้เคียงกัน แต่การประมาณด้วยวิธีสมการการผลิตมีความเหมาะสมมากกว่าในแง่
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ความสามารถในการอธิบายอัตราเงินเฟ้อและมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รองรับ นอกจากนี้ ใน
การศึกษาได้ใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงพลวัตรของวิกฤติ
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ต่อผลผลิตศักยภาพของประเทศไทย โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของราคาที่
อยู่อาศัยและอัตราการค้างช าระหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ และจากการค านวณ Impulse Response Function พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อผลผลิตศักยภาพของไทยโดยท าให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตศักยภาพลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 0.01-0.03 ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 0.16 ใน 5 ปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงในการจ้าง
งานและการสะสมทุนที่ชะลอลงเป็นเวลานาน 
 วชิรวัชร งามละม่อม และ จิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ได้ศึกษาการประเมินผลนโยบาย
ช่วยเหลือชาวนานาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนโยบาย
ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อมของนโยบาย พบว่า ชาวนาทราบถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเข้าใจเป้าหมายในการจ่ายเงินให้กับ

ชาวนาจาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนาขอรับเงินช่วยเหลือกับ ธกส. มีค่าสูงที่สุด (𝑥̅ = 3.08, S.D. 
= .838) (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของนโยบาย พบว่า วัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใช้ร่วมกับงานประจ าจึงสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
เชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประสานงานตามที่ส่วนราชการ

ก าหนดได้อย่างทั่วถึงมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅  = 3.07, S.D.  = .854) (3) ด้านกระบวนการด าเนินการตามนโย
บาย พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดล าดับขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ 
ประกอบกับการใช้ข้อมูลจากสมุดทะเบียนเกษตรกรในการน าไปใช้ในการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ ซึ่งใน
เชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการส ารวจและปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั บเงิน

ช่วยเหลืออยู่เสมอมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅ = 3.16, S.D. = .804) และ (4) ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่าการ
แก้ไขปัญหาที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการ
เพาะปลูกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่า
นโยบายการช่วยเหลือชาวนาท าให้ชาวนาสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในภาคการเกษตรได้อย่าง

เหมาะสมมีค่าสูงที่สุด (𝑥̅ = 2.88, S.D. = .951) 
 ขวัญทิพย์ แววสง่า และบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2563) ได้ศึกษาการรับรู้ประสิทธิผลของ
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งร ัฐของประชาชนในเขตพื ้นที ่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ประสิทธิผลของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และทดสอบความแตกต่างการรับรู้ประสิทธิผลของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปรียบเทียบ
ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า การรับรู้
ประสิทธิผลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่า เพศที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการรับรู้
ประสิทธิผลของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตกต่างกัน อายุที่ต่างกัน มีการรับรู้ประสิทธิผลของ
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิติมุมมองส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันในมิติมุมมองทาง
สังคม อาชีพที่ต่างกัน รายได้ที่ต่างกัน มีการรับรู้ประสิทธิผลของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่
แตกต่างกัน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรทบทวนวิธีการด าเนินนโยบายใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชน 
 วรรณภา ทองแดง (2560) ได้ศึกษาการประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุข ในปีงบประมาณ 
2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความส าเ ร็จ อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื ่อ1) ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 2) ศึกษา
เปรียบเทียบผลการประเมินการด าเนินงานระหว่างพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า  
 1. การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
  1.1) การประเมินปัจจัยน าเข้าสู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มเห็นว่า
ปัจจัยน าเข้าสู่โครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง 
  1.2) การประเมินกระบวนการด าเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มเห็นว่า
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินงานได้ดี 
  1.3) การประเมินผลผลิต ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มครัวเรือน
เป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการเห็นด้วยกับผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ 
  1.4) การประเมินผลลัพธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มครัวเรือน
เป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจต่อโครงการ 
 2. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามโครงการระหว่างพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จและ
พ้ืนที่ที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
  2.1) การประเมินปัจจัยน าเข้าสู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้ง 2 
พ้ืนที่เปรียบเทียบเห็นว่า ปัจจัยน าเข้าสู่โครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง ยกเว้นกลุ่มข้าราชการ 
ที่ไม่มีความคิดเห็นใด ๆ ต่อพื้นที่ที ่ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่หมู่บ้านได้เสนอมาเท่านั้น 
  2.2) การประเมินกระบวนการด าเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้ง 2 
พ้ืนที่เปรียบเทียบเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินงานได้ดี แต่ในด้านการวางแผน 
การประสานงาน และการติดตามงานในพ้ืนที่ที่ไม่ประสบความส าเร็จ ด าเนินงานได้ในระดับปานกลาง
เท่านั้น 
  2.3) การประเมินผลผลิต ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มครัวเรือน 
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เป้าหมายและกลุ ่มคณะกรรมการทั้ ง 2 พื ้นที ่เปรียบเทียบเห็นด้วยกับผลผลิตที ่ได้รับจากการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
  2.4) การประเมินผลลัพธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มครัวเรือน 
เป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบ พึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินโครงการ การประชุม
ประชาคมและการมีตัวแทนจากประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้นพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่ประสบความส าเร็จมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลางเท่านั้น 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ความไม่พอเพียงของงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินงานตามโครงการ 2) การเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและประชาชนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3) การติดตามการด าเนินงานจาก
หน่วยงานราชการขาดความต่อเนื่อง 
 4. ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
กับลักษณะโครงการในแต่ละพื้นที่ 2) ควรมีการปรับขั้นตอนการเสนอโครงการและระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เอื้อต่อการปฏิบัติมากขึ้น และ 3) ควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
หมู่บ้านและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง The Sub – 
Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ซึ่งได้เกิดข้ึนในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื ่อวิกฤตสินเชื ่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage Crisis) ได้
ขยายตัวเป็น วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้มีการ
ด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน อัน
แสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
ของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับการ
กล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic 
Recovery Act of 2008) ได้สร้างระบบตรวจสอบขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานใน
ระยะยาวอีกด้วยประกอบด้วยรัฐบัญญัติย่อยถึง 3 รัฐบัญญัติ อันได้แก่ 
  - รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื ่อเคหะ3 ค.ศ. 2008 (Federal 
Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
  - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 (Hope 
for Homeowner Act of 2008)    
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  - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 2008 
(Foreclosure Prevention Act of 2008)  
 2. รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)  
 3. รัฐบัญญัติการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) 
 Naoyuki Yoshino , Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง 
นโยบายทางการเง ินและความผันผวนของราคาน ้าม ันหลังว ิกฤติส ินเช ื ่อซ ับไพรม์ (ว ิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy 
monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 – 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่
อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ของประเทศผลักดันให้ราคา
น ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่องจาก
น ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
 Leao, E.R. & Leao, P.R. (2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์และ
การรับมือเชิงนโยบายของภาครัฐทั่วโลก ในการศึกษาวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยมุ่งเน้นการหาต้นเหตุของวิกฤติ
สินเชื ่อซับไพรม์ที ่เกิดขึ ้นในปี 2007 – 2009 และผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว หลังจากนั ้นจึง
พิจารณาเจาะลึกถึงกลยุทธ์ วิธีการต่าง ๆ ที่ภาครัฐใช้รับมือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้พบสิ่งที่เน้น
ย ้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการรับมือในช่วงต้นของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 
องค์ประกอบที่มีความเฉพาะ แต่ก็เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ได้แก่ การบริหารเศรษฐกิจมหภาคใน
ระยะสั้น และการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของกฎระเบียบทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว 
โดยผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจในการบริหารที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อ
มุมมองระดับโลกมากกว่าการมุ ่งเน้นแก้ปัญหาในระดับประเทศ มีการอธิบายรายละเอียดของ
กระบวนการดังกล่าวโดยละเอียดภายในงานวิจัย สุดท้ายทางผู้วิจัยได้เจาะลึกในรายละเอียดเกณฑ์
การวัดต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนเงินทุนที่จ าเป็น สภาพคล่องของธนาคารและโครงสร้างทางการเงินของ
ธนาคาร การตรวจสอบความโปร่งใสและสัดส่วนโบนัสของนายธนาคาร 
 โครงการเราชนะ 
 โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย
การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 ล้าน
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คน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยวงเงินช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถ
ด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นส าคัญ ซึ่ง
ความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย 
รับจ้าง เกษตรกร 
 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยา
โควิด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในโครงการ
เราชนะ โดยการเพ่ิมวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย
ให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท 
 โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
(2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรา
ชนะ 
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รูปที่ 1 แผนผังการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ (https://www.เราชนะ.com/) 

 
 โครงการคนละครึ่ง 
 โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพ่ือให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพ่ิมขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน 
หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึง
ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี 
 พื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทรวมกัน จ านวนทั้งสิ้น 1,995 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 154,918,500,523 บาท ใช้แรงงานทั้งสิ้น 84,452 คน ซึ่งประเภทอุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และ
อุตสาหกรรมอาหารตามล าดับ โดยในไตรมาสที่ 2 ของ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนนทบุรีมีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 1,113 ราย   รวมเงินลงทุน 4,254.24 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจ ากัด
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จ านวน 968 ราย และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 145 รายทั้งนี้ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติ
บุคคลตั้งใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ 
จ านวน 413 แห่ง (ร้อยละ 37.11) (2) อุตสาหกรรมอื่นๆ 123 แห่ง (ร้อยละ11.05) (3) อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง 115 แห่ง (ร้อยละ 10.33) (4) อุตสาหกรรมการผลิต 112 แห่ง (ร้อยละ 10.06) และ (5) 
อุตสาหกรรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจฯ 67 แห่ง 
(ร้อยละ 6.02) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ พบว่า บริษัทจ ากัดมีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 4,143.80 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 110.44 ล้านบาท 
โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมในกิจกรรมทางการเงินและ
การประกันภัย 1,843.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 562.67 ล้านบาท (ร้อย
ละ 13.23 ของทุนจดทะเบียน) จากข้อมูลทั้งหมดมีร้านค้าหรือกิจการอันประกอบด้วยนิติบุคคลและ
ไม่ใช่นิติบุคคลลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะท้ังสิ้น 40,311 ร้านค้า 
 ประชากรและก าลังแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 จังหวัดนนทบุรีมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไป จ านวน1,394,168 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 937,302 คน (คิดเป็นอัตราการมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ67.23) จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 930,527 คน (ร้อยละ 99.27 ของก าลังแรงงานรวม) 
เป็นผู้ว่างงาน 6,776 คน(ร้อยละ 0.72) ส าหรับผู้รอฤดูกาลไม่มีปรากฏข้อมูลในไตรมาสนี้ 
 การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดนนทบุรีมีจ านวน 930,527 คน หรือร้อยละ 99.27 ของ
ก าลังแรงงานรวม จ าแนกเป็นผู้มีงานท าในภาคเกษตรของจังหวัดนนทบุรี มีจ านวน 22,122 คน (ร้อย
ละ 2.38) และเป็นผู้มีงานท านอกภาคเกษตร จ านวน 908,405 คน (ร้อยละ 97.62) ในจ านวนนี้
ท างานในประเภทกิจการการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด จ านวน 221,928 คน 
(ร้อยละ 24.43 ของผู้มีงานท านอกภาคเกษตร) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 144,127 
คน (ร้อยละ 15.87) และกิจกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 88,905 คน (ร้อยละ 8.95) ตามล าดับ 
การว่างงาน จังหวัดนนทบุรีมีผู้ว่างงานจ านวน 6,776 คน หรือมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.72 
จ าแนกเป็นเพศชาย 3,443 คน และเพศหญิง 3,333 คน 
 แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 มีผู ้ท างานเป็น
แรงงานนอกระบบจ านวน 236,201 คน หรือร้อยละ 26.31 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดในปี 2560 
การประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบถ้าจ าแนกตามอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท างานนอกภาคเกษตร 
โดยจะท างานอยู่ในภาคการบริการและการค้า จ านวน 173,761 คน (ร้อยละ 73.56) รองลงมาคือ
ภาคการผลิต จ านวน 37,525 (ร้อยละ15.89) และภาคเกษตรกรรม จ านวน 24,915 คน (ร้อยละ 
10.55) ในส่วนของอาชีพที่แรงงานนอกระบบท ามากท่ีสุด คือ พนักงานบริการ 115,786 คน (ร้อยละ 
49.02 ของแรงงานนอกระบบ) 
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5.ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จ านวน 58,668 ร้าน ขนาด
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จ านวน 397 
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เพ่ือความแม่นย าในการประมวลผลที่มากขึ้น 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี ้การวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื่อสาธารณะรวมทั้งข้อมูล Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่ง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 



ปาณิศา ศรีเหรา 
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6.ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ด ้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู ้ประกอบการร้านค้า  พบว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 ระดับการศึกษาสูงสุด 
คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนมากประกอบกิจการค้าประเภทอาหาร/ของหวาน/
เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 30.8 สถานที่ตั ้งของร้านค้าส่วนมากอยู่บริเวณแหล่งชุมชน/โรงเรียน/
สถานพยาบาล/ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการอยู่ในช่วง
ระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.8 ช่วงเวลาในการเปิดด าเนินการเฉพาะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 
80.5  
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
ระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.8 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มียอดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.3  รายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 26.3 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ระหว่าง 251 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มี
โครงการคนละครึ่งต่อไปคิดเป็นร้อยละ 85.8  
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการคนละครึ่งควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรให้มีต่อไป 343 85.8 

ไม่ควรให้มีต่อไป 57 14.2 

Total 400 100.0 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model 

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X  SD ระดับความคิดเห็น อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 4.49 .48 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.90 .73 เห็นด้วยมาก 2 
ด้านกระบวนการ (Process) 3.89 .70 เห็นด้วยมาก 3 

ด้านผลผลิต (Product) 3.85 .73 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 4.03 .57 เห็นด้วยมาก  
 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละ
ครึ่งตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละ
ครึ่งตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ผลผลิต (Product) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็น ของด้านสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท (Context) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการประกอบ
อาชีพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผล
กระทบต่อรายได้ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการคนละครึ่งไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากส าหรับร้านค้าและผู ้ค้า 
รองลงมาคือ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มีขั้นตอนที่
ง่ายและสะดวก ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ 
(Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ ภาครัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง
วิธีการด าเนินงานและการจ่ายเงินเข้าระบบในโครงการคนละครึ่งให้กับร้านค้าและผู้ค้าที่ชัดเจนและ
ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ โครงการคนละครึ่งมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
การประกอบกิจการอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้า
ร่วมโครงการคนละครึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามราย
ข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อันดับแรกคือ ผู้ประกอบมีความพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ การจ่ายเงินจากภาครัฐให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคน
ละครึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ
โครงการคนละครึ่งท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ตามล าดับ  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต ่อการประเม ินผลโครงการคนละคร ึ ่งตามหลักการ CIPP Model จ  าแนกตามอาย ุของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา ประเภทของกิจการ ที่ตั้งของร้านค้า และ
ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละ



ปาณิศา ศรีเหรา 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

829 

ครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ประกอบการที่มี
อายุ และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
คนละครึ่งตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่าง 
1,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.5 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการ
เข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวม
หลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 1,001 – 4,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27 ยอดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 251 – 300 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.3 ผู้ประกอบการส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการเราชนะต่อไปคิดเป็นร้อยละ 92  
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการเราชนะ
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการเราชนะควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรให้มีต่อไป 368 92.0 

ไม่ควรให้มีต่อไป 32 8.0 

Total 400 100.0 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model 

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X  SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 4.49 .48 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.90 .73 เห็นด้วยมาก 2 
ด้านกระบวนการ (Process) 3.89 .70 เห็นด้วยมาก 3 

ด้านผลผลิต (Product) 3.85 .73 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 4.03 .57 เห็นด้วยมาก  
 ผู ้ประกอบการหรือร้านค้าที ่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ร้านค้าที ่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในอันดับแรกคือ 
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) รองลงมาคือด้านผลผลิต (Product) ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) และด้านกระบวนการ (Process) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนก
ตามรายข้อ พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
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เราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามรายข้อของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของตนเอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อ
การค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อ
ของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการเราชนะไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
รองลงมาคือ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และแอพพลิเคชั่นถุงเงินมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อการรับ
ช าระค่าสินค้าหรือบริการ โดยใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรก
คือ ภาครัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงวิธีการด าเนินงานและการจ่ายเงินเข้าระบบในโครงการ
เราชนะให้กับร้านค้าและผู้ค้าอย่างชัดเจนและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาโครงการเราชนะ
มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบกิจการอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ
การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระยะเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับ
แรกคือ เงินช่วยเหลือตามโครงการเราชนะที่ก าหนดให้สัปดาห์ละ 700 บาท มีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ โครงการ
เราชนะท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต่อ
การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามอายุของผู้ประกอบการ 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา ประเภทของกิจการ ที่ตั้งของร้านค้า และระยะเวลาในการ
เปิดด าเนินกิจการที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP 
Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ประกอบการที่มีอายุ และช่วงเวลาใน
การเปิดด าเนินงานที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP 
Model ไม่แตกต่างกัน 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการเราชนะ” 
 จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื ่อสาธารณะรวมทั ้งข้อมูล Online และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1) โครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในทุก
ด้านตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อยู่ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ในอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 2) โครงการเราชนะ ผู ้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมตามหลักการ
ประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

 จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("𝑥̅ " = 

4.03) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากน้อยกว่าโครงการเราชนะ ("𝑥̅ " = 4.09) 
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7.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
  จากการและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี มีสาระส าคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP 

Model (𝑥̅  = 4.09) และโครงการคนละครึ่งตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model     

(𝑥̅  = 4.03) จะเห็นได้ว่า ในบริบทหรือในมุมมองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและ
โครงการคนละครึ่ง มีความเห็นว่าโครงการเราชนะมีประสิทธิผลมากกว่าโครงการคนละครึ่งห่างกันที่
ระดับ 0.06 ซึ่งพบว่าทั้งสองโครงการมีประสิทธิผลทั้งคู่ เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 
ดังเห็นได้จากยอดการใช้จ่ายสะสมรวมของโครงการคนละครึ่งที่ 193,458.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่
ประชาชนจ่ายสะสม 98,351.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107.3 ล้านบาท ซึ่งท าให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 60,000 ล้านบาท โดยโครงกา ร
คนละครึ่งยังท าให้ประชาชนรู้สึกว่าสามารถลดค่าครองชีพได้จริง ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก
สภาพเศรษฐกิจซบเซา ที่เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะเม่ือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
สแกนจ่าย ระบบจะแสดงส่วนลด 50% หรือสูงสุด 150 บาททันที ในขณะที่ผู้ประกอบการหรือร้านค้า
รายย่อยที่เข้าร่วมโครงการยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่งได้ ก็จะ
เกิดการกลับมาซื้อซ ้า หรือซื้อในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น ร้านเครื่องดื่ม เมื่อลูกค้ารู้ว่าใช้ส่วนลดได้ถึง
ครึ่งหนึ่ง ก็จะเกิดการซื้อเพิ่มเพื่อแจกหรือหารกันกับคนรอบข้างอีกด้วย ส่วนโครงการเราชนะได้
ด าเนินโครงการสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 มียอดใช้จ่ายท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.7 ล้านสิทธิ มูลค่าใช้จ่ายรวม 101,301 
ล้านบาท  
  2) กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านครงการเราชนะ จ านวน 
17.1 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 151,344 ล้านบาท  
  3) กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน 2.4 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 
20,830 ล้านบาท 
 ส่วนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรายย่อย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1.3 ร้านกิจการ 
โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 52,948 ล้านบาท  
  2) ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 93,182 ล้านบาท  
  3) ร้านโอท็อป มูลค่าการใช้จ่าย 11,371 ล้านบาท  
  4) ร้านค้าทั่วไปและอ่ืน ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 110,501 ล้านบาท  



ปาณิศา ศรีเหรา 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

833 

  5) ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 5,293 ล้านบาท 
  6) ขนส่งสาธารณะ มูลค่าการใช้จ่าย 180 ล้านบาท 
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบกิจการหรื อร้านค้า
ประเภทอาหาร ของหวาน หรือเครื่องดื่ม โดยทั้งสองโครงการมีกลไกหลักส าคัญคือ การใช้จ่ายผ่าน
ระบบอี-เพย์เมนต์จากแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย โดยการออกรหัส G-
Wallet ในรูปแบบพร้อมเพย์ อี-วอลเล็ต ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ได้ช่วยผลักดันสังคมไปสู่ระบบสังคมไร้
เงินสด ในสร้าง "ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ" ขึ้นมาใหม่ให้เกิดข้ึนได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ แต่อย่างไรก็
ดีการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนผ่านมาตรการเงินโอนด้วยการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
นั ้น มักจะประสบปัญหาส าคัญสองประการ ปัญหาประการแรกคือ ผู ้ที่ ได ้ร ับสิทธิน ั ้นไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เงินโอนรั่วไหลไปสู่ผู้ที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ( inclusion error) 
ขณะที่ปัญหาประการที่สองคือ ผู้ที ่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั้นตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ จึงไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็น (exclusion error)  
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคลังสาธารณะจะพบว่า การคลังสาธารณะ คือ การ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของรัฐ ทั้งด้านรายรับรายจ่าย การก่อหนี้ของรัฐบาลหรือการหารายได้
ของรัฐบาลในการน ามาพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยจะได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ทางการคลังของรัฐบาลที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยมี
ขอบเขตเก่ียวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน รายรับ รายจ่าย และหนี้สาธารณะ โดยรัฐบาลควรมีหน้าที่ที่
ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความม่ังคั่งของสังคม 
  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ 
 โดยหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ผ่านการเก็บภาษีอากร การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการก่อ
หนี้สาธารณะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
 โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ จัดเป็นนโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ (Distributive Policy) ซึ ่งเป็นนโยบายที่เน้นการจัดสรรทรัพยากร เพื ่อประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ในที่นี้คือผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการทั้งสองโครงการ นโยบาย
ประเภทนี้ จะมีลักษณะของการน าเงินงบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเพื่อช่วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ผ่านการที่รัฐให้การอุดหนุนแก่
กลุ่มเป้าหมายของทั้งสองโครงการ ตอบสนองต่อหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพในสภาวะโค
วิด-19 ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดหรือราคานั้นจะไม่
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สามารถท าหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ และอาจจะเป็นต้นเหตุที่ท าลายความสงบสุขของสังคมได้ 
ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกตลาด รัฐบาลจึงต้องเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจนั่นเอง 
 จากผลการศึกษาสอดคล้องกับวรรณศิริ บดีรัฐ, ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม 
(2564) ที่ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
ปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประสิทธิผลของมาตรการ
เยียวยาเราไม่ทิ้งกันตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านปัจจัย
การสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ในระดับมาก 

โดย (1) ด้านความรู ้ความเข้าใจ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ "𝑥̅ " = 3.83,            
S.D. = 0.89 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดในการใช้สิทธิ (2) ด้าน

ปัจจัยการสนับสนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ "𝑥̅ " =  3.61, S.D. = 0.95 โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บัญชีธนาคารที่พร้อมใช้งาน (3) ด้านกระบวนการของภาครัฐ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ "𝑥̅ " =  3.76, S.D. = 0.73 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาครัฐมี
การแจ้งข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และ (4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ "𝑥̅ " =  4.20, S.D. = 0.87 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงิน
จากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบถึงสภาวะแวดล้อมหรือบริบทต่าง ๆ ที่รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการหรือนโยบาย
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบ
เซาจากสถานการณ์โควิด-19 ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 โครงการ และในด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งถือ
เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการนั้น ผู้ประกอบการยังคงมีระดับความพึงพอใจในระดับมากและ
มากที่สุดทั้ง 2 โครงการอีกด้วยและยังสอดคล้องกับนายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 
2552 ที่ศึกษาศึกษาวิจัยเรื่อง The Sub – Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า 
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาผ่านรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 5 ส่วนคือ 
  1) ร ัฐบัญญัติการเคหะและการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and 
Economic Recovery Act of 2008) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ
สินเชื่อเพ่ือการเคหะของพลเมืองอเมริกัน 
  2) ร ัฐบัญญัติส ่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉ ิน ค.ศ. 2008 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008) รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับการ
กล่าวถึง ในฐานะที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน งบประมาณขนานใหญ่ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบ
การเงินของสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า “Bailout Plan” 
  3) รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) รัฐบัญญัติฉบับนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข



ปาณิศา ศรีเหรา 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

835 

เยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายที่พลเมือง อเมริกันก าลังเผชิญ ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนด
งบประมาณเพื่อการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิการลดหย่อนภาษี
อากรการสังคมสงเคราะห์ การแก้ปัญหางานว่างงาน การลงทุนจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษา
การสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจน
แจกจ่าย เม็ดเงินส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ 
  4) บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) ในการแก้
วิกฤต โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ปล่อยกู้สินเชื่อระยะสั้นให้แก่
ธนาคารและสถาบันการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต ่า อัดฉีดสภาพคล่องนอกระบบธนาคาร อาทิ ตลาด
ตราสารพาณิชย์(Commercial Paper Market) โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนรวม (Mutual Fund) 
ที่ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุน จัดท าโครงการเพื่อการกู้ยืม (Lending 
Program) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สหรัฐฯเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับครัวเรือนและ
ธุรกิจขนาดเล็ก รับซื้อคืนตราสารหนี้ที่หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) 
 จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยเองก็ได้มีการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา และได้ออก
แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฉบับนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการเรา
ชนะ โครงการคนละครึ่ง และโครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน และโครงการ ม33 เรารักกัน 
เป็นต้น โดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากผ่านการใช้จ่ายของภาคประชาชน ซึ่งเป็น
การใช้กลไกระบบอี-เพย์เมนต์จากแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นสื่อกลางในการรับเงินและจ่ายเงินทั้ง
จากภาครัฐไปสู่ประชาชน และจากประชาชนไปสู่ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 รวมถึงยังสอดคล้องกับ Leao, E.R. & Leao, P.R. (2013) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง วิกฤติสินเชื่อซับ
ไพรม์และการรับมือเชิงนโยบายของภาครัฐทั่วโลก พบว่า สิ่งที่เน้นย ้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการการรับมือในช่วงต้นของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบที่มีความเฉพาะ แต่ก็เป็น
ส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ได้แก่ การบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้น และการปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดของกฎระเบียบทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว โดยรัฐบาลไทยเองก็ได้มีนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ การบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ยังคงมีเสถียรภาพ 
อาทิ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โครงการเราไม่ทิ้งกัน) โครงการเราชนะ และโครงการคนละ
ครึ่ง เป็นต้น 

  



การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหวา่ง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละคร่ึง”ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
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8.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนผ่านมาตรการเงินโอน
ทั้งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ด้วยการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้น มักประสบปัญหาส าคัญ
สองประการ ปัญหาประการแรกคือ ผู้ที่ได้รับสิทธินั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เงินโอนรั่วไหลไปสู่ผู้
ที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และปัญหาประการที่สองคือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั้นตกหล่น
ไม่ได้รับสิทธิ จึงไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็น จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ 
มาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างแท้จริง และไม่มีผู้
ได้ร ับสิทธิที ่ไม่ใช่กลุ ่มเป้าหมาย อันจะส่งผลให้การด าเนินนโยบายหรือมาตรการนั ้นประสบ
ความส าเร็จ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 เพื ่อให้การพัฒนามาตรการสวัสดิการแห่งรัฐให้กว้างขึ ้นกว่าเดิมผู ้ว ิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ควรปรับเรื่องการศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 1 โครงการเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 2) ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อน าเสนอข้อมูลในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งจะมีความครอบคลุมและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3) ภาครัฐควรศึกษาประเมินผลนโยบายด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ
ว่า ในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่ต่างกัน จะ
เกิดความแตกต่างในการน านโยบายด้านเศรษฐกิจไปปฏิบัติหรือไม่ เพื่อให้เกิดแนวทางในการก าหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 
ของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

 

ปิยบุตร หวังเชิดชูเกียรติ* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ซึ่งใช้แแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท 
ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด จ านวน 188 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test, ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่า 

รูปแบบการสื ่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥̅ =4.05, 

S.D.=1.16) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านช่องทางในการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.20, 

S.D.=1.11) และด้านที ่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านบริบทการสื่อสาร อยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.88, 
S.D.=1.24) ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.12, S.D.=1.14) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสม ่าเสมอและต่อเนื่องอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.17, S.D.=1.15) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ อยู่

ในระดับมาก(𝑥̅ =4.06, S.D.=1.14) การทดสอบสมมุติฐานสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานกับ
ประสิทธิภาพการสื ่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอสเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่า เพศ และระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อจ าแนก 
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อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ0.05 
การศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด พบว่า ด้านช่องทางในการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, การสื่อสาร  
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Improving Organizational Communication in 

TVS Enterprise Co., Ltd. 
 
 

Piyabuth Wangchertchookiat* 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study Improving Organizational Communication in TVS 
Enterprise Co., Ltd. This is Quantitative research. Which uses questionnaires as a tool 
to collect data from the sample group consisted of 188 employees of TVS Enterprise 
Company Limited.The statistics used in the data analysis were percentage, mean and 
standard deviation and t-test, One-way ANOVA, and Simple Regression Analysis. 
 The study result was found that Improving Organizational Communication in 

TVS Enterprise Co., Ltd. Overall was at the high level (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.16) The highest 

average, Channel of Communication was at the high level (𝑥̅ =4.20, S.D.=1.11) and the 

lowest average, Communication Context was at the high level (𝑥̅ =3.88, S.D.=1.24) 
Communication Efficiency in TVS Enterprise Co., Ltd. Overall was at the high level 

(𝑥̅ =4.12, S.D.=1.14) The highest average,Consistency and continuity of communication 

was at the high level (𝑥̅ =4.17, S.D.=1.15) and the lowest average, accuracy and 

reliability was at the high level (𝑥̅ =4.06, S.D.=1.14).The hypothesis of employees' 
personal status and internal communication efficiency of TVS Enterprise Co., Ltd. found 
that Sex and educational 
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 Overall and each aspect was not significantly different at the 0.05 level. Overall 
and each aspect was not significantly different at the 0.05 level. By Age and Experience 
found that the difference was statistically significant at the 0.05 level. The study of 
communication styles that affect the efficiency of internal communication of TVS 
Enterprise Co., Ltd. found that the communication channel affects the efficiency of 
internal communication of the company. statistically significant at the 0.05 level  
 
Keywords: communication, performance 
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1. บทน า  
 ปัจจุบันการบริหารการจัดการทางธุรกิจนั้นเป็นเรื่องท้าทายด้วยหลายปัจจัยเพื่อให้ต่อสู้กับ            
การแข่งขันที่สูงและ ความท้าทายโดยการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทนั้น ปัจจัยส าคัญของ
การจัดการองค์กร ได้แก่ ทรัพยากร มนุษย์เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ต้องได้รับการ
บริหารจัดการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยจากปัจจัยทรัพยากรเหล่านี้ที่กล่าวมา ทรัพยากร
มนุษย์นั้นถือเป็นองค์ประกอบที่ต้องการการจัดให้ความส าคัญที่พิเศษอย่างมากเนื่องจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ต้องใช้ทักษะในการบริหารและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและภาวะทาง  
อารมณ์ของพนักงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการท างานที่สูงที่สุด ดังนั้นบุคลากรทุกๆฝ่ายขององค์กร
นั้นๆ จึงมีความจ าเป็นต้องได้และรับข่าวสารจ านวนมากพอและเป็นปัจจุบัน การที่จะท าให้ได้มาซึ่ง
ข่าวสารจ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้และ
เป็นประโยชน์การสื่อสารภายในองค์กร (Organization Communication) โดยระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการสื่อสารภายในองค์กรหมายถึงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดและทัศนคติในองค์กรของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันแต่มีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันทั้งนี้ก็เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นแล้วยัง
ช่วยให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรได้ด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆเช่น การสั่งการ 
การควบคุม การส่งเสริมแรงจูงใจในการระบุสิ่งที่สมาชิกในองค์กรเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและองค์กรเพื่อส่งเสริมการยอมรับเป้าหมายและการด าเนินงานขององค์กรเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจถ้าหากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดนี้จะช่วยให้องค์กร
สามารถด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ส าเร็จ  
 ความส าเร็จในการด าเนินงานคือการที่องค์กรสามารถที่จะท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆที่ตั้งไว้
ซึ่งการที่จะบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จนั้นผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและยังต้องมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศการ
ท างานสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จในการด าเนินงานในอนาคต โดยการสื่อสารถือ
เป็นกระบวนการหนึ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร
ทางการวางแผนการจัดองค์กรการสั่งการและการควบคุมในองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าเป็นองค์กร
หรือหน่วยงานที่ใหญ่หรือเล็กก็ตามจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาในการ
ปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสื่อสารที่จะเป็นสื่อน าความต้องการความคิดความรู้สึกไปสู่
ความเข้าใจในเป้าหมายระหว่างบุคลต่อบุคคลกลุ่มต่อกลุ่มหรือระหว่างองค์กรเข้าด้วยกันถ้าหาก
องค์กรใดมีการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีและสามารถน าเครื่องมือมาสนับสนุนในการ
บริหารองค์กรได้เต็มที่แล้วก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารเคมีเกษตร
และเคมีภัณฑ์อื่นๆ โดยในการด าเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการมีโครงสร้างของบริษัท มีภารกิจ
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ต่างๆที่มีอยู่มากมายหลายด้านเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพมี
การแบ่งหน้าที่และงานที่ตนเองได้รับผิดชอบในตามความรู้ความสามารถและความสามารถที่ตนเอง
ถนัดและมีการประสานงานกันภายในบริษัทและการให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันของพนักงาน
ปัจจุบันผู้บริหารใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน ตรวจทานความเข้าใจในงานเพ่ือ  
ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีทั้งบริหารและผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร มีบทบาท  
แตกต่างกัน ตามบทบาทหน้าที่ในการส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกันและยังมีความส าคัญ ในการช่วยให้  
คนที่อยู่ร่วมกันรู้ความหมายและเข้าใจในเรื่องเดียวกัน มีทั้งการสื่อสารจากผู้บริหารลงสู่  ผู้ปฏิบัตงิาน 
จากผู้ปฏิบัติงานถึงผู้บริหารและจากผู้ปฏิบัติงานด้วยกันในแผนกและผู้ปฏิบัติงานต่างแผนกย่อมส่งผล
ในทางลบต่อการด าเนินงานภายในไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ปัญหาส าคัญที่พบในบริษัท ทีวีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่า ปัญหาของการสื่อสารในบริษัทส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการจาก
บนลงล่าง  เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ โดยเฉพาะการ
สื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการผ่านหนังสือเวียน มีการเซ็นรับ แต่ไม่มีการให้ส าเนา จัดว่าเป็นการสื่อสาร
ทางเดียวและจากบนลงล่างเท่านั้น อีกท้ังปัญหาการเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสารที่ผิดพลาด ผู้ที่ส่ง
สารควรตระหนักถึงความเหมาะสมในการเลือกช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เพราะปัญหาการสื่อสารภายใน ในหลายเรื่องเรื่องควรมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ แต่ผู้บริหาร
สั่งการให้บุคลากรจัดเตรียมข้อมูล เรื่องของต้นทุน การรับสินค้าเข้า การส่งออกสินค้าโดยสั่งการเป็น
ข้อความสั้นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ ่งตั ้งเป็นไลน์กรุ๊ป แต่ไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการสั่งการ ท าให้ไม่มีผู้จัดท าข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรไม่ทราบว่าผู้ใด 
หรือหน่วยงานใดต้องเป็นผู้จัดท า หรือการที่สั่งการในงานที่มีความส าคัญผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กรุ๊ป 
ซึ่งในกลุ่มนั้นมีบุคลากรอยู่ในกลุ่มเป็นจ านวนมาก และมีการส่งข้อมูลถึงกันตลอดเวลา อาจท าให้มี
ข้อความปรากฏในกลุ่มจ านวนมากเช่นกัน ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถรับสารได้ครบถ้วนตามที่สั่งการ 
เป็นต้น ท าให้ในปี 2563 พบว่าเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สูญเสียเวลาและทรัพยากร ผลที่ได้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จ านวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.12 (บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด, 2564 : 7) อีกทั้งการสื่อสารระหว่างหน่วยงานของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด คือ 
ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขายที่มีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อฝ่ายขายไม่เข้าใจพ้ืนฐานการด าเนินงานของฝ่าย
ปฏิบัติการ ไม่ทราบข้ันตอนต่างๆ ในการท างาน จึงท าให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการให้บริการลูกค้า 
โดยลูกค้าต้องการฝากสินค้าและรับสินค้าออกในวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ฝ่ายขายไม่สื่อสารให้ฝ่าย
ปฏิบัติการเข้าใจ ฝ่ายปฏิบัติการก็จะไม่ทราบเรื่อง ไม่มีการจัดเตรียมพนักงานเพื่อรับผิดชอบดูแล
ลูกค้านั้นๆ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการ ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการและหันไปใช้
บริการคู่แข่งของบริษัท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.19  (บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด, 
2564 : 7) 
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 ดังนั้นการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหนือคู่แข่ง ปัจจัยทั้งหลายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการสื่อสารนั้น หากองค์กรพบประเด็นปัญหารู้
สาเหตุและสามารถบริหารจัดการ องค์กรก็จะมีแนวทางดูแล ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาประเด็นปัญหา
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ลดปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารภายในองค์กร จึงกล่าวได้ว่าการพิจารณาปัจจัยที่
ส ่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการสื ่อสารเป็นสิ ่งส าคัญ เพื ่อให้เกิดการสื ่อสารที ่ด ีช ่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและสร้างงานที่มีคุณค่าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการที่องค์กรจะสามารถรักษาภาวะการเป็นผู้น าในธุรกิจการให้บริการ การมี
ความเข้าใจร่วมมือร่วมใจและเกิดความสามัคคีในองค์กร การได้มาซึ่งผลงานตามเป้าหมาย การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้นั้น สิ่งส าคัญคือการที่
องค์กรรู้เท่าทันปัญหาภายในองค์กรที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับและมีแนวทางแก้ไขในปัญหานั้นๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและองค์กรก่อนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื ่องการเพิ ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เพื ่อน า
ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางปรับและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพและช่วย
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการรวมถึงบุคคลภายนอกต่อไป 

 
2. ค าถามการวิจัย 
 1. บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด มีรูปแบบการสื่อสาร เป็นอย่างไร 
 2. ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็นอย่างไร 
 3. รูปแบบการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด หรือไม่ 

 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 3. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 4. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด 
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4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
 วิรัช สงวนวงศ์วาน(2556 : 115 )ได้ให้ความหมายของการสื่อสารคือการถ่ายโอน (Transfer 
and Understanding of Meaning) ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถ
ส่งผลต่อความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคล(Interpersonal Communication) และเป็นเครือข่ายองค์กรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการ
ติดต่อสื่อสารขององค์กร (Organization Communication) 
 สมคิด บางโม (2558 : 17) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากบุคคล
หนึ ่งไปยังอีกบุคคลหนึ ่ง โดยการออกค าสั ่งหรือแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกัน ในองค์การการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีจะท าให้การด าเนินงานขององค์การราบรื่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทรงธรรม ธีระกุล(2557 : 51-55) ได้ให้ความหมายของ การติดต่อสื่อสาร (communication) 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญหนึ่ง ซึ่งสามารถเอื้ออ านวยให้เกิดความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพราะงานบริหารองค์กรเป็นกิจการของกลุ ่มคน เมื ่อคนต้องท างานกับคนจึง
จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกัน ยิ่งถ้าจ านวนคนกลุ่มใหญ่มากขึ้นเท่าใด ความจ าเป็นในการ
สื่อสารก็ย่อมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกันได้ด้วยดี
และในที่สุดจะเป็นผลต่อเนื่องกับประสิทธิผลของงานในองค์การนั้น ๆ ด้วย ผู้บริหารที่ดีจึงจ าเป็นต้อง
ขวนขวายหาความรู้และทักษะในเรื่องของ การติดต่อสื่อสารด้วยการศึกษาให้มีความรู้ในทางทฤษฎี
และฝึกฝนจนมีทักษะที่พึงประสงค์ในด้านการติดต่อสื่อสาร ความหมาย ทั้งทางท่าทีวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร คือ ทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานหรือองค์กรของตน 
 สรุปได้ว่า การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร 
และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จน
เกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทั้งสอง
ฝ่ายซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์กร 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร 
 ความหมายการสื่อสารในองค์กร 
 Daniels and Spiker (1994 : 27) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึงการที่บุคคลสองคนหรือ
มากกว่าสองขึ ้นไปสร้างขึ ้นร่วมกันโดยใช้วัจนภาษา(verbal communication)และอวัจนภาษา
(nonverbal communication) เพ่ือให้เกิดการรับรู้และแปลความหมายนั้น 



ปิยบุตร หวังเชิดชูเกียรติ 
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 Zaramba (2003 : 5)ให้ความหมายของการสื่อสารในองค์การว่า การสื่อสารในองค์กรเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับทราบกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร 
 วิเชียร วิทยอุดม (2556 : 23) การสื่อสารในองค์กรมีวิธีหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปมี
ลักษณะวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทของการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารของ
องค์กรจะต้องรู้จักใช้ ประเภทของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม และต้องมีประโยชน์ต่อองค์กรให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได ้
 การสื่อสารภายในองค์กร หมายถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นวิธีการมอบหมายงาน การประสานงานท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร การสื่อสาร
ภายในองค์กรยังช่วยพัฒนาแนวความคิดที่ดี ปลูกฝังความภูมิใจและท าให้พนักงาน มีความทุ่มเท เพ่ือ
องค์กรมากข้ึนด้วย เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรคือการที่ข่าวสารข้อมูล มีการไหลเวียนไปมา จึง
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น เพื่อที่จะให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่า การสื่อสารภายในองค์กรมีการ ไหลเวียนของ
ข่าวสารอย่างอิสระ ทั ้งผ่านช่องทางการสื ่อสารที ่เป็นทางการ (Formal channels) ขึ ้นลงตาม
โครงสร้างองค์กรทั้งแนวตั้ง (Vertical) และการสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่าง
หน่วยงานตามแนวนอน (Horizontal) รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
channels) (วิภาส ทองสุทธิ์, 2552 : 312) 
 สรุปได้ว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่เกิดจากผู้ส่งสารท าหน้าที่พิจารณาตัวสารที ่มี
คุณภาพน าผ่านแนวทางการส่งที่เหมาะสม มายังผู้รับสารโดยที่ผู ้รับสารต้องพิจารณาตัวสารที่มี
คุณภาพเช่นกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนางาน ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์กร 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ความหมายประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 Gruning (1992:5) ได้กล่าวถึง การสื่อสารที่ดีน าไปความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดย
ใช้แนวคิด การบริหารจัดการทางการสื่อสารตั้งแต่การวางแผน การบริหาร และการประเมินการ
สื่อสารที่องค์กรต้องด าเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถหรือสมรรถนะ
ขององค์กรในการแข่งขันเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
 Moss, Newman and DeSanto (2005:879-890) ได้กล่าวถึง การสื่อสารที่เกี ่ยวข้องกับ
บทบาทของผู้จัดการตามความรับผิดชอบทางการจัดการด้านการสื่อสาร 5 ด้านคือ การเป็นผู้ติดตาม
และประเมินผล การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและกลยุทธ์ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปญัหา 
และการเป็นผู้ช านาญในการบริหารประเด็น ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการบริหารเพื่อ น าไปสู่การ
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เปลี ่ยนแปลงและการจัดการความรู้เพื ่อให้พนักงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รุ ่งระวี พันธานนท์(2560: 25)กล่าวเกี ่ยวการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 
Communication) ว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท างานลด
ปัญหาความเข้าใจผิดพลาด ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
สื่อสาร โดยการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  จะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะ
สื่อสารกัน มีความสนใจในเนื้อเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากทักษะของผู้พูดและผู้ฟังแล้วยังมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ เวลา รวมถึง
การแสดงท่าทางของคู่สนทนาที่จะส่งผลต่อการสนทนานั้น ๆ ว่าจะมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ 
 4.4งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐิติรัตน์ นุ่มน้อย (2555 : 116) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการ การเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรกรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 
ธนาคารมีการสื ่อสารแบบเป็นทางการ(Formal communication)และการสื ่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ(Informal Communication) โดยการสื่อสารแบบเป็นทางการส านักก ากับธนาคารจะเป็น
ผู้รายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นการสื่อสารแบบล่างขึ้ นบน(Upward 
communication)รวมทั ้งย ังการส ื ่อสารในระดับเด ียวกัน(Horizontal communication) โดย
รายงานให้กับที่ประชุมฝ่ายจัดการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานรับทราบ 
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) ตามโครงสร้างของ
ธนาคารผ่านการประชุมภายในหน่วยงานตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal communication)และผลการวิจัยไม่พบว่ามีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในลักษณะ
ของข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานในธนาคารพาณิชย์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของธนาคารเป็นไปตามแผนพัฒนา
สถาบันการเงินฉบับที่ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อภิษฎา วัฒนะเสรี (2557 : 60) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จ ากัด     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มตัวแทนของพนักงานประจ าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ ากัด ในทุกส่วนงาน จ านวน 134 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบ
แนวนอนหรือแนวราบ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 รัฐนันท์ หนองใหญ่ (2558 : 145) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อ
การเปิดรับข่าวสารของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเดอะซายน์ แอนล์ วิลล่า ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในองค์กรแบบการสื่อสารแบบบนลงล่างโดยภาพรวม อยู่
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ในระดับมาก แบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน อยู่ในระดับมาก แบบการสื่อสารแบบแนวนอน อยู่ใน
ระดับมาก แบบการสื่อสารแบบแนวไขว้ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารขององค์กร โรงแรมเดอะซายน์ แอนด์ 
วิลล่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ การเปิดรับข่าวสารขององค์กร ด้านการเลือกเปิดรับ 
 วรวงษ์ เอี่ยมส าอางค์ (2558 : 47) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายใน
และภายนอกองค์กร ที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานนั้น ในภาพรวมนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างาน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
และด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน ตามล าดับ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายนอก
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานนั้น ในภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการติดต่อสื ่อสารภายนอกองค์กรที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านช่องทาง กับด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยใน
สัดส่วนเท่ากัน ด้านสาร และด้านผู้ส่งสารตามล าดับ  
 เบญจวรรณ แจ่มจ ารุญ (2558 : 47) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องคก์ร กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน
องค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องค์กร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุดรองลงมา คือ กระบวนการสื่อสารด้าน
ช่องทางการสื ่อสาร บรรยากาศในการสื ่อสารภายในองค์กรด้านการสนับสนุนซึ ่งกันและกัน 
กระบวนการสื่อสารด้านผู้ส่งสาร และบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กรด้านการเปิดเผยการ
สื่อสารจากบนลงล่าง ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครได้คิดเป็นร้อยละ 63.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 ณฐอร กีรติลาภิน (2560 : 74) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การสื่อสารแบบแนวนอนมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารแบบบนลงล่าง การสื่อสารแบบล่างข้ึนบน และการสื่อสารแบบแนว
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ไขว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ผู้รับ
สาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนผู้ส่งสารและช่องทางการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด และตามล าดับ การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร จ าแนก 
เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
จ าแนกตาม อายุ ระดับต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2561 : 71) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
องค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ผลการศึกษา 
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของส านัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และรายปัจจัยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า  ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากล าดับแรกคือ ปัจจัยทักษะใน
การสื่อสารของผู้ส่งสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร และปัจจัยทักษะในการสื่อสารของผู้รับ
สารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร รองลงมาคือ ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทาง
ต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยที่อยู่ในระดับมากล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจ
ประเภทของข่าวสารต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประ
สิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มี เพศ  
อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีระดับการปฏิบัติงานมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ(Independent variables)                 ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง  1 
ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด โดยยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
4 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท (Lekert อ้าง
ถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,  2558, หน้า 103) มี 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด 

รูปแบบการสื่อสาร 
1.การสื่อสารแบบบนลงล่าง 
2.การสื่อสารแบบล่างข้ึนบน 
3.การสื่อสารแบบแนวนอน 
4.การสื่อสารแบบแนวไขว้ 
5.บริบทการสื่อสาร 
6.เนื้อหาการสื่อสาร 
7.ช่องทางในการสื่อสาร 
 

 

ประสิทธิภาพการสื่อสารของ 
บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

 

1. ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
2. ความชัดเจน (Clarity)                    
3. ความสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
(Continuity and Consistency)                         
4. ศักยภาพของผู ้ร ับสาร (Capability of 
Audience) 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท 
(Lekert อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,  2558, หน้า 103) มี 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับมาก 
   3  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด  มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended)  
 

7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 7.1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 มีอายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 
 

ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส 
              เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัยรูปแบบการสื่อสาร 
บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านการสื่อสารแบบบนลงล่าง 4.09 1.15 มาก 
2.ด้านการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน 4.07 1.04 มาก 
3.ด้านการสื่อสารแบบแนวนอน 4.11 1.18 มาก 
4.ด้านการสื่อสารแบบแนวไขว้ 3.91 1.29 มาก 
5.ด้านบริบทการสื่อสาร 3.88 1.24 มาก 
6.ด้านเนื้อหาการสื่อสาร 4.12 1.13 มาก 
7.ด้านช่องทางในการสื่อสาร 4.20 1.11 มาก 

เฉลี่ย 4.05 1.16 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่า 

รูปแบบการสื ่อสารบริษัท ทีว ีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥̅ =4.05, 
S.D.=1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านช่องทางในการสื่อสาร อยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.20, S.D.=1.11) ล าดับถัดมา ด้านเนื ้อหาการสื ่อสาร อยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.12, 

S.D.=1.13),ด้านการสื่อสารแบบแนวนอน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.11, S.D.=1.18), ด้านการสื่อสาร

แบบบนลงล่าง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.09, S.D.=1.15), ด้านการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน อยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅ =4.07, S.D.=1.04), ด้านการสื่อสารแบบแนวไขว้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.91, S.D.=1.29)และ

ด้านบริบทการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.88, S.D.=1.24) 
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท  
    ทีวีเอสเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในภาพรวมและรายด้าน 

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 
ของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4.06 1.14 มาก 
2.ด้านความชัดเจน 4.16 1.10 มาก 
3.ด้านความสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 4.17 1.15 มาก 
4.ด้านศักยภาพของผู้รับสาร 4.08 1.16 มาก 

เฉลี่ย 4.12 1.14 มาก 
 

 จากตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการสื ่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอ

สเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.12, S.D.=1.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ ด้านความสม ่าเสมอและต่อเนื ่อง อยู ่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.17, 

S.D.=1.15) ล าดับถัดมา ด้านความชัดเจน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.16, S.D.=1.10), ด้านศักยภาพของ

ผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.08, S.D.=1.16), และด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅ =4.06, S.D.=1.14) 
การทดสอบสมมุติฐานประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็น
เตอร์ ไพรส์ จ ากัด แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

t-test F - test Sig. แปลผล 

เพศ 0.161 - 0.699 ปฏิเสธสมมติฐาน 
อายุ - 2.612 0.037* ยอมรับสมมติฐาน 



การเพิ่มประสิทธภิาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

t-test F - test Sig. แปลผล 
ระดับการศึกษา - 0.875 0.419 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - 3.244 0.023* ยอมรับสมมติฐาน 

 ( P < 0.05 ) 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05       เมื่อจ าแนกตามอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ด้านช่องทางในการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของ
บริษัท     ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

Coefficients 

 
Model 

  

 
ตัว
แปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

  

 
Sig. 
  B Std. Error Beta 

  (Constant) 
 

3.532 0.171 
 20.6

86 
0.0
00 

ด้านช่องทางในการ
สื่อสาร 

X1 0.141 0.040 0.248 
3.49

8 
0.0
01 

adjusted  R 2 =  0.157     F = 12.235   SEE = 0.290   Sig. = 0.001* 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ด้านช่องทางในการสื่อสาร(Sig. = 0.001) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
แสดงว่า ด้านช่องทางในการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์  เท่ากับ 
0.248 โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายช่องทางในการสื่อสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้ร้อยละ 15.70 
 

8.อภิปรายผล 
 ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 ปัจจัยรูปแบบการสื่อสารบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.16) เพราะว่า พนักงานของบริษัทฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร 
ด้านช่องทางในการสื่อสาร บริษัทมีการสื่อสารข่าวส าคัญๆโดยใช้การติดต่อสื่อสารหลายๆ วิธีพร้อมๆ 
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กัน เช่น ประกาศ หนังสือเวียน ไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเว็บบอร์ด  เป็นต้นโดยเนื้อหาของข่าวสารที่
มีความส าคัญหรือซับซ้อนจะมีการเน้น และหรือทวนซ ้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มี
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และรูปแบบการสื่อสารบริษัทเป็นการสื่อสารแบบแนวนอน  โดยเป็นการส่ง
ข่าวสารที่ส่งข้ามหน่วยงานภายในบริษัทฯ ซึ่งการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลและต าแหน่งที่อยู่ภายใน
หน่วยงานและระดับเดียวกัน เช่น การสื่อสารระหว่างพนักงานของฝ่ายตลาดกับพนักงานของฝ่ายผลิต 
เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวงษ์ เอี่ยมส าอางค์  (2558 : 47) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานนั้น ในภาพรวมนั้นมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก 
 ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดในภาพรวมอยู ่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ =4.12, S.D.=1.14) เพราะว่า บริษัทมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริษัทด้านความ
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารแจ้งข่าวสารที่ส าคัญต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และด้านความ
ชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชาใช้ภาษาและข้อความในการติดต่อสื่อสารที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ตรง ความหมายตามจุดประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ  ยิ้มปลื้ม (2561 : 71) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในองค์กรของส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก 
  การทดสอบสมมุติฐานประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
เพราะว่า ผู้บริหารมีบทบาทด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของการสื่อสารได้เป็นอย่างดีโดย
ได้รับการการสนับสนุนในการก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารที่สามารถสื่อได้ทั่วทั้งองค์กร และ ให้
ความส าคัญในบทบาทด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมจึง
ท าให้เพศไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ  ยิ้มปลื้ม (2561 : 71) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของ
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ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า บุคลากรที่มี เพศ  
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อรายด้าน พบว่า 
ด้านความชัดเจน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มีอายุต ่ากว่า 
20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร น้อยกว่า พนักงานที่มีอายุ 31–40 ปี และ
อายุ41–50 ปี เนื่องจากพนักงานมีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีความต้องการด้านความชัดเจนกระบวนการ
ท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้อง การพัฒนาตนเอง และทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ มากกว่า
พนักงานที่มีอายุ 31–40 ปี และอายุ41–50 ปี จึงท าให้อายุส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
ของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนนท์หทัย วรวงศ์ไกรศรี(2557 : 
47)ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เพราะว่าผู้บริหารมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการติดต่อสื่อสารให้
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของบุคคล สถานที่และสิ่งแวดล้อม เมื่อมีจ านวนผู้รับสารมากๆ ผู้บริหาร
เลือกสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารโดยพิจารณาอย่างระมัดระวังในการส่งสาร เพื่อการ
บริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงท าให้ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
ของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐอร กีรติลาภิน (2560 : 74) 
ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กร เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อรายด้าน พบว่า ด้านความสม ่าเสมอและต่อเนื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร น้อยกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ ้นไป เนื่องจากพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
สื่อสารเป็นพื้นฐานเริ่มต้นในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในรายละเอียดต่างๆ ของการท างาน เป็น
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สิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างบุคคลในองค์กรเดียวกัน และ
ระหว่างองค์กรอ่ืนๆ จึงท าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของ
บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนนท์หทัย วรวงศ์ไกรศรี(2557 : 47)
ได้ศึกษาเรื ่องประสิทธิภาพการสื ่อสารภายในองค์กร ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) พบว่า ด้านช่องทางใน
การสื่อสาร(Sig. = 0.001) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์ รูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด 
คือ ด้านช่องทางในการสื่อสาร เพราะว่าการสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
เนื่องจากรูปแบบช่องทางในการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นและส าคัญในการบริหารจัดการ ที่จะ
ส่งผลใ ห้องค์กรสามารถดาเนินการ และน าไปสู ่เป้าหมายและเพื ่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐนันท์ หนองใหญ่ (2558 : 145) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเดอะซายน์ แอนล์ วิลล่า ผล
การศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับข่าวสารขององค์กร โรงแรมเดอะซายน์ แอนด์ วิลล่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเปิดรับ
ข่าวสารขององค์กร และสอดคล้องกับอภิษฎา วัฒนะเสรี (2557 : 60) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
สื ่อสารและปัจจัยส าคัญที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการสื ่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบ
แนวนอนหรือแนวราบ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารมีการพิจารณาโครงสร้างด้านการสื่อสารและก าหนดรูปแบบ ลักษณะของการ
ติดต่อสื่อสารให้มีความชัดเจน ควรมีการสื่อสารบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ส่งเสริมให้มี
รูปแบบการสื่อสารที่นอกเหนือไปจากระดับบนลงล่าง แต่ควรเปิดโอกาสการสื่อสารให้ระดับล่างได้
สื่อสารขึ้นมาด้านบน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกว่ามีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งข่าว เสนอแนะ
ความคิดเห็นประเด็นปัญหาหรือแม้แต่การร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 2. ผู้บริหารจะต้องมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางในด้านสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Line และอื่นๆ ซึ่งช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ก าลังได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังคงสอดแทรกการติดต่อสื่อสารผ่านป้ายประกาศ โทรศัพท์ 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลหลากหลายกลุ่ม โดยสื่อต่างๆควรจะมีจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ที่สุด  
 3. ผู้บริหารมีการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรโดยหน่วยงานต่างๆ สลับกันมาให้ความรู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานตนให้กับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดพื้นฐานความรู้ในระดับ
ใกล้เคียงหรือระดับเดียวกัน เพ่ือความเข้าใจในเรื่องงานที่ครอบคลุมกระบวนการการด าเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร 
 4. ผู้บริหารมีการเพิ่มความต่อเนื่องในการรับข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบลาย
ลักษณ์อักษรให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะรูปแบบดังกล่าวจะท าให้ผู้รับสารสามารถตรวจสอบที่มา ความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในการสื่อสารภายในองค์กร 
 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของ
บริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เพื่อให้ได้ประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในของบริษัทที่เกิดขึ้นจริง ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาและส ารวจอย่างเจาะลึก
เฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของบริษัท 
 2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่เป็นองค์กรของรัฐ 
และเอกชน เพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลของการสื่อสารขององค์กรของรัฐ และ
เอกชนเพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยครั้งต่อไปมาพิจารณาและน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร และการปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพื่อแนวทางในการแก้ไขที่
ตรงประเด็น 



ปิยบุตร หวังเชิดชูเกียรติ 
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การศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ 

ส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

พรนภัส  นาควิเชียร* 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความผ ูกพันต ่อองค์การของข้าราชการส  าน ักงานที ่ด ินในจ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงาน
ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 87 คน ซึ่งเป็นข้าราชการส านักงานที่ดิน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดย
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการศึกษา 1) การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดิน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและด้าน
ความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 
ค าส าคัญ: ความผูกพัน, ส านักงานที่ดิน 
_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: pornnapas.nak@stu.nida.ac.th 
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1. บทน า 
ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชนต่างให้ความส าคัญกับคนหรือทรัพยากร

มนุษย์ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งทรัพยากรบุคลากรเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถน าพาองค์การให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จากสภาวะในปัจจุบันที่
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างต้อง
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
โดยต้องมีการปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างและขนาดองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป แรง
กดดันและปัญหาต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์การต่างๆ ให้ความส าคัญกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หากองค์การสามารถท าให้บุคลากรในองค์การมีความผูกพันต่อ
องค์การได้มากเท่าใด ก็จะท าให้บุคลากรเหล่านั ้น มีความปรารถนาที่จะอยู่เป็นสมาชิกของ
องค์การมากขึ้นเท่านั้น และพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อองค์การ
อย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

ความผูกพันในองค์การเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
เนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจเพื่อ
องค์การ ซึ่งแสดงว่าบุคลากรนั้นมีความคาดหวังที่จะใช้ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององค์กรใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการท างานและมีแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การน้อย ซึ่งองค์การต้องรักษาให้บุคลากร
เหล่านั้นคงอยู่กับองค์การอย่างมีคุณค่า หากพนักงานขาดความผูกพันในองค์การหรือมีความผูกพัน
น้อย จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การขอโอนย้ายหน่วยงาน การลาออกจากงาน ปัญหาระบบการ
บริหารงานที่ไม่ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกหรือ
ท างานโดยไม่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การหรือมีความผูกพันน้อยลงและส่งผลต่อการท างานและ
ประสิทธิผลขององค์การ หากองค์การไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความร่วมมือก็จะ
ไม่สามารถท าให้บุคลากรที่อยู่ในองค์การเกิดความผูกพันความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน ซึ่ง
ผู้บริหารต้องพยายามหาวิธีการที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การนานๆ  

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐโดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือ
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ครองที่ดินและได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
องค์กรที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นหลักในการปฏิบัติงานบริการประชาชนผู้มาติดต่อและหน่วยงาน
ราชการต่างๆ และการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลและของหน่วยงานที่ต้องปรับเปลี่ยน
การท างานให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ หากองค์กรสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างานจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรทดแทน จึงให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรตลอดจนการให้ความร่วมมือกับองค์กรในทุกๆ 
ด้านอย่างสมัครใจและเต็มใจ รวมถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา ถึงความผูกพัน
ต่อองค์การของข้าราชการในส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และเพื่อบ ารุงรักษาดูแลบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์การและเป็นก าลังส าคัญให้ต่อ
องค์การต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
1. ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพ่ือท าให้ทราบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดิน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอ
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 35) ให้ความหมาย ความผูกพันกับองค์การหรือ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organization commitment) หมายถึง  ระดับของความต้องการ



การศึกษา ความผกูพันต่อองค์การของขา้ราชการส านกังานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ที่จะมีส่วนร่วมในการท างานให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่หรือหมายถึงระดับที่พนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ
องค์การและต้องการรักษาสภาพความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ บุคคลใดมีความรู้สึก
ผูกพันกับองค์การสูงคนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

Meyer and Allen (1997) ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกหรือสภาวะทาง
จิตใจ (Psychological status) ของบุคคลที่มีต่อองค์การอธิบายได้ 3 ลักษณะ คือ (1) ความผูกพัน
ด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความรู ้ส ึกที ่เกิดขึ ้นจากภายในตัวบุคคล เป็น
ความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจ
ที ่จะทุ ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ (2) ความผูกพันด้านการคงอยู ่หรือความผูกพันต่อเนื ่อง 
(Continuance Commitment) หมายถึง การที ่บุคคลมีพฤติกรรมที่จะท างานในองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง มองว่าพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติมีความผูกพันต่อองค์การมีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติงาน
ไม่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ท างาน เกิดจากการที่บุคคลนั้นไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียอย่างดีแล้ว หาก
บุคคลตระหนักว่าตนเองยังได้ก าไร ค่าตอบแทน และสิ่งที่ได้รับตอบแทนจากองค์การมีความคุ้มค่าก็
จะยังคงอยู่กับองค์การ แต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองได้ลงทุนไปนั้นมากกว่าและไม่คุ้มค่าก็จะตัดสินใจออก
จากองค์การ (3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม (Normative commitment) ความผูกพันที่
เกิดจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจาก
องค์การแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ   

Steers (1977) มีความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์ที ่
เหนียวแน่นที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและเต็มใจที่จะ
อุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึง (1) ความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือ การยอมรับในแนว
ทางการปฏิบัติ เพื ่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนักงาน(2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
องค์การ คือ การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่เต็มใจอุทิศแรงกายแรงใจสติปัญญาในการ
ท างานที่ดี ใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ โดยมุ่งหวังให้งาน
ที่ปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จ
และเป็นผลดีต่อองคก์ารในภาพรวม (3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ขององค์การ คือ การที่พนักงานแสดงถึงความต้องการที่จะปฏิบัติงานในฐานะของพนักงานอย่างแน่ว
แน่เป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานที่ท าพยายามที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การ
เป็นความตั้งใจและพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไปเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  
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Buchanan (1974 อ้างอิงใน กุญฏา  เปรมปรีดิ์ 2556: 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติตาม
บทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ 
คือ (1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กร (Identification) เป็นการยอมรับในค่านิยมตลอดจน
วัตถุประสงค์ขององค์กรว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน (2) ความเกี่ยวพันกับองค์กร (Involvement) 
เป็นความเต็มใจที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร (3) ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (Loyalty) เป็นการยึดมั่นในองค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีต่อองค์การโดยแสดงออกมาในรูปของการกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพราะมีความ
เชื่อมั่นต่อเป้าหมายขององค์การและทุ่มเทด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ อันเกิดจาก
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การการมีส่วนร่วมและต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งถ้า
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การมากเท่าใดก็จะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มในที่จะความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
Steers (1977 อ้างถึงใน กมลวรรณ  มังนุ ้ย  2553) ได้เสนอแบบจ าลองปัจจัย

เบื้องต้นและผลของความผูกพันต่อองค์การไว้ว่าสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) 
เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) 
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เช่น อายุ เพศ ระดับรายได้ การศึกษา 
ความต้องการประสบความส าเร็จ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (2) ลักษณะ
การงาน (job Characteristic) หมายถึง ลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบอยู่ เช่น งานที่มีความ
ท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน การป้อนข้อมูลกลับ งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น 
(3) ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับทราบและเรียนรู้เมื่อเข้าไป
ท างานในองค์การ เช่น ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิง
ได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 

Baron (1986 อ้างถึงใน พิรินทรชา  สมานสินธุ 2554: 28) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นทัศนคติที่มีต่อองค์การซึ่งแตกต่างจากความพึงพอใจในการท างาน กล่าวคือ ความพึง
พอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพการท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์การ
เป็นทัศนคติที่มีความมั่นคงมากกว่านั้น คือ เป็นทัศนคติที่คงอยู่ในช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อ
องค์การก็เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการท างาน 4 ปัจจัย ดังนี้ (1) เกิดจาก
ลักษณะงานเช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างมากในงานที่ได้รับ
ความน่าสนใจและความหลากหลายในงานสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 
ส่วนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองจะท าให้รู้สึกผูกพันต่อ
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องค์การในระดับต ่า (2) เกิดจากในโอกาสการหางานใหม่ การได้รับโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่
และมีทางเลือกจะท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต ่า (3) เกิดจาก
ลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมากซึ่งมีระยะเวลาในการท างานนานและมี
ต าแหน่งงานในระดับสูง ๆ และคนที่ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเองมีแนวโน้มมีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง (4) เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา
ของตนเองพึงพอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่
สวัสดิการของพนักงานจะเป็นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

Buchanan (อ้างถึงใน อุษณะ อ านาจสกุลฤทธิ์ 2551 : 17-18) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ คือ (1) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อหน่วยงานหรือการได้รับการ
ยอมรับจากองค์การซึ่งการยอมรับจากองค์การเป็นเสมือนรางวัลที่ท าให้ผู ้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าเขา
สามารถท าประโยชน์ให้กับองค์การได้ และการปฏิบัติงานของเขาได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่า
สามารถแสดงได้หลายลักษณะ เช่น การได้รับรางวัล การได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น การเลื่อน
ต าแหน่งและการได้รับการเชื้อเชิญทางสังคม ท าให้สถานภาพในองค์การสูงขึ้น ซึ่งการยอมรับ
จากองค์การมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึนเท่านั้น เนื่องจากเขาเห็นว่าองค์การ
สามารถตอบสนองความต้องการของเขาที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตนได้  (2) ความน่าเชื่อถือ
และพึ่งพาได้ขององค์การ จากการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
สมาชิกด้วย กล่าวคือ หากสมาชิกรู้สึกว่าองค์การที่เขาท างานอยู่ด้วยมีความน่าเชื่อถือและความ
มั่นคงเพียงพอเขาก็จะมีความรู้สึกอยากที่จะท างานกับองค์การนั้นๆ และมีความรู้สึก กับองค์การ
ตามไปด้วย จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีชื่อเสียงของหน่วยงานและความมีเกียรติ ของ
วิชาชีพกับความจงรักภักดีต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า ความรู้สึกมี
เกียรติยศชื่อเสียงในสถาบันมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกจงรักภักดีต่อสถาบันหรือองค์การ ซึ่งความ
จงรักภักดีก็เป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันต่อองค์การในเรื่องของความมั่นคงในการท างาน นักทฤษฎี
หลายท่านเห็นว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความผูกพันในการท างาน หากผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า
หน่วยงานที่เขาท างานอยู่ไม่ได้สร้างความมั่นใจว่าเขาจะถูกไล่ออกอย่างไม่ชอบธรรมก็จะมีผลท าให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้สึกมั่นคงในการท างานกับองค์การและขาดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การนั้น (3) ทัศนคติ
ของผู้ร่วมงานต่อองค์การ จากการศึกษาพบว่าเป็นตัวก าหนดระดับความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจาก
สมาชิกจะได้รับอิทธิพลจากการเข้าสังคมกับกลุ่มผู้ร่วมงานและหากกลุ่มเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที ่ดีต่อองค์การและมีความผูกพันต่อองค์การสมาชิกผู้นั ้นก็จะมีความรู ้สึกหรือทัศนคติ
เช่นเดียวกับกลุ่มซึ่งมีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์การ  (4) ระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง มีความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากการปฏิบัติงานเมื่อเปิด
โอกาสให้เลื่อนขั้นหรือต าแหน่งเพื่อตอบสนองความต้องการ ดังนั้น หากสมาชิกขององค์การมีความพึง
พอใจในระบบการพิจารณาความดีความชอบหรือระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งขององค์การ 
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นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์การมากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากไม่พอใจในระบบการเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่งก็จะท าให้ขาดความผูกพันต่อองค์การ (5) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยสมาชิกในองค์การที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด มีโอกาสเข้าร่วมสังคมพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงในที่ท างานและผู้บังคับบัญชาเมื่อมีการ
เกาะกลุ่มกันมากก็จะเกิดบรรยากาศเอื ้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันต่อองค์การ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน
และอุทิศตนเพื่องานลดอัตราการลาออก จะท าให้พนักงานในองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพนักงานมีความผูกพันในระดับสูงท าให้พนักงานมีความพยายามที่จะท างานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
และช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายต่างๆ  

4.3 ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 
Steers and Porter (1977 อ้างถึงใน ไชยภัทร  รื่นมล 2558: 13) ให้ความเห็นว่า 

ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ท านายอัตราการเข้า – ออก จากงานของสมาชิกในองค์การได้
ดีกว่าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างาน กล่าวคือ (1) ความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวคิดซึ่ง
มีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานสามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบ
ต่อองค์การโดยส่วนรวม ในขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงการสนองตอบของบุคคลต่องานหรือ
แง่ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น (2) ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึง
พอใจถึงแม้จะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง (3) ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชี้ที่ดีถึง
ความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

Baron (1986 อ้างถึงใน รัชนี  ภู่สกุล 2550: 25) ชี้ให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การมี
ความส าคัญ ดังนี้ (1) ผลการปฏิบัติงานพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงย่อมตั้งใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามในการท างานเพื่อองค์การโดยไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องท าเท่านั้น 
ซึ่งความพยายามดังกล่าวอาจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี (2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
องค์การ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง มีความต้องการที่จะคงอยู่
ในองค์การมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับต ่า (3) การขาดงานของพนักงาน 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแรงจูงใจในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับต ่า และส่งผลทางอ้อมต่อขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานซึ่งจะช่วย
ให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูงจะ
แสดงความเฉื ่อยชาหรือการขาดงานอย่างไม่มี เหตุผลน้อยกว่าพนักงาน ที่มีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับต ่า (4) การลาออก ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับการลาออกมากกว่า
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ความพึงพอใจในงาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับการลาออกพนักงานทีม่ี
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูงจะมีความคิดที่จะลาออกต ่ามีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์การต่อไป 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อองค์การ เพราะจะมี
ผลต่อความส าเร็จขององค์การ โดยองค์การที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มี
ความผูกพันต่อองค์การต ่าหรือไม่มี เลย ซึ่ งความผูกพันต่อองค์การจะเป็นตัวกระตุ้นท าให้
สมาชิกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายขององค์การ จะท าให้เกิดประโยชน์ท าให้
องค์การด าเนินไปสู่เป้าหมายต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานที่ดินในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดแนวคิดและวิธีการศึกษา โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า (2) ด้านผู้บังคับบัญชา   
(3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (4) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (5) ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองคก์าร 
(3) ความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
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กรอบแนวคิด  
                     ตัวแปรต้น 
 

 
            

                                                                                             
                                                  ตัวแปรตาม                                                     

                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความผูกพันต่อองค์การ 
1.ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการ
ยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมของ
องค์การ   
2.ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างาน
เพื่อองค์การ 
3.ความปรารถนาทีจ่ะด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ 

ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
1.โอกาสกา้วหนา้ในหน้าทีก่ารงาน 
2.การเลื่อนต าแหน่ง 
3.การเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ การฝึกอบรม 
4.การสนับสนุนในการก้าวหนา้ของต าแหน่ง 
 

 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
1. เงินเดือนมีความเหมาะสมกับงาน 
2. เงินเดือนมีความเหมาะสมกับความสามารถ 
3. การเลื่อนขั้นหรือเพิ่มเงินเดือน เหมาะสม 
ยุติธรรม 
4.การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
1.การมีความสัมพันธอ์ันดีกับเพือ่นร่วมงาน 
2.การได้รับความร่วมมือ 
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 
 
 

 ด้านสภาพการปฏิบตัิงาน 
1. อุปกรณ์/เครื่องมือ เหมาะสมและเพยีงพอ
ต่อการท างาน 
2. สถานที่ท างานแบ่งพื้นที่เป็นสดัส่วนเหมาะสม 
3.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมเอื้อต่อการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 

 

ด้านผู้บังคับบัญชา 
1.การให้ค าแนะน าในการปฏบิัติงาน 
2.การรับฟังความคิดเห็นในการปฏบิัติงาน 
3.การมอบหมายงานเป็นธรรมและเสมอภาค 
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6. สมมุติฐานของการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ

องค์การ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ

องค์การ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ

องค์การ 
 

7. วิธีการวิจัย 
ประชากรท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษา ค ือ ข ้ าราชการส  าน ักงานท ี ่ ด ินในจ ั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดจ านวน 110 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 87 คน ในการ
วิจัยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการส ารวจเชิงปริมาณ โดยใช้ Google Form ซึ่งเป็นการสร้างแบบสอบถามและ
รวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอ
ผลการศึกษาโดยใช้ค่าและเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสถิติมัชฌิมเลข

คณิต (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

 

8. ผลการศึกษา  
การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการอธิบายดังนี้ 
8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน 
ตารางที่ 8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  จ านวน ร้อยละ 

เพศ    
 หญิง 58 66.7 

 ชาย 29 33.3 

 รวม  87 100 

อายุ    
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ข้อมูลพ้ืนฐาน  จ านวน ร้อยละ 

 ต ่ากว่า 30 ปี 17 19.5 

 30 – 40 ปี 23 26.4 

 41- 50 ปี 17 19.5 

   
มากกว่า 50 ปี 
รวม 

30 
87 

34.5 
100 

ระดับการศึกษา    
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 23 26.4 
 ปริญญาตรี 53 60.9 
 สูงกว่าปริญญาตรี 11 12.6 

 รวม 87 100 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
 น้อยกว่า 2 ปี 16 18.4 

 ระหว่าง 2 – 5 ปี 15 17.2 

 ระหว่าง 5 – 10 ปี 12 13.8 

 มากกว่า 10 ปี 44 50.6 

 รวม 87 100 

อัตราเงินเดือน 
 

  

 ต ่ากว่า 15,000 บาท 14 16.1 
 15,001-25,000 บาท 27 31.0 

 25,001-35,000 บาท 11 12.6 

 มากกว่า 35,000 บาท 35 40.2 
 รวม 87 100 

 
               จากตารางที่ 8.1 พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7  ข้าราชการ
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 ข้าราชการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.9 ข้าราชการส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.6 และข้าราชการส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
40.2 
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 8.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านความม่ันคง
และความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
ตารางที่ 8.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความคิดเห็น 

1. ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า 

3.59 0.814 มาก 

2. ด้านผู้บังคับบัญชา 3.79 0.889 มาก 

3. ด้านความสมัพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 

4.03 0.739 มาก 

4. ด้านสภาพการปฏิบตัิงาน 3.62 0.875 มาก 

5. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.55 0.849 มาก 

รวม 3.72 0.849 มาก 

 
จากตารางที่ 8.2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านสภาพในการปฏิบัติงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงานมีค่าเฉลี ่ยมากที ่สุด (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.03) รองลงมา คือ ด้าน
ผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.55) 

    
  



พรนภัส  นาควิเชียร 
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ตารางที่ 8.3 ความคิดเห็นด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
       

ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า  

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.งานที่ท่านท าอยู่มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

1 1 32 42 11 
3.7 0.749 มาก 

1.1 1.1 36.8 48.3 12.6 

2.การที่ท่านจะได้เลื่อนต าแหน่ง
ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

1 8 27 39 12 
3.61 0.881 มาก 

1.1 9.2 31 44.8 13.8 

3.ท่านได้รับการสนับสนุนในด้าน
การพัฒนาทักษะ ฝกึอบรม 
สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้

  
6 31 40 10 

3.62 0.781 มาก 
6.9 35.6 46 11.5 

4.หน่วยงานของท่านมกีารจัดท า
เส้นทางอาชีพส าหรับทกุ
ต าแหน่งอยา่งเหมาะสม 

  
10 37 31 9 

3.45 0.832 มาก 
11.5 42.5 35.6 10.3 

รวม 3.59 0.814 มาก 

 
จากตารางที ่ 8.3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความมั ่นคงและ

ความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานที่
ท่านท าอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7) รองลงมา คือ 
ท่านได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้  (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62) การที ่ท่านจะได้เลื ่อนต าแหน่งขึ ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานของท่าน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) และหน่วยงานของท่านมีการจัดท าเส้นทางอาชีพส าหรับทุกต าแหน่งอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) 
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ตารางที่ 8.4 ความคิดเห็นด้านผู้บังคับบัญชา 
 

        

ด้านผู้บังคับบัญชา 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.ผู้บังคับบัญชาสามารถให้
ค าแนะน าและเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี

1 1 28 35 22 

3.87 0.846 มาก 
1.1 1.1 32.2 40.2 25.3 

2.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้
ความส าคัญกับบุคลากรและรับ
ฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน 

1 5 24 39 18 

3.78 0.882 มาก 
1.1 5.7 27.6 44.8 20.7 

3.. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานให้บุคลากรตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาคกัน 

2 5 27 35 18 

3.71 0.939 มาก 
2.3 5.7 31 40.2 20.7 

รวม 3.79 0.889 มาก 

 
จากตารางที่ 8.4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านผู้บังคับบัญชา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87) รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความส าคัญกับบุคลากรและรับฟังความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) และผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้บุคลากรตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71) 
 
 
 
 
 
 
  



พรนภัส  นาควิเชียร 
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ตารางที่ 8.5 ความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

         

ด้านความสัมพันธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.ท่านมีความสัมพันธอ์ันดีกับ
เพื่อนร่วมงาน 

1   11 52 23 
4.1 0.699 มาก 

1.1   12.6 59.8 26.4 

2.ท่านได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเป็นอยา่งดี 

1 
  

18 44 24 
4.03 0.769 มาก 

1.1 20.7 50.6 27.6 

3.ท่านสามารถแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับเพื่อนอน
ร่วมงานได้ 

  
3 15 49 20 

3.99 0.739 มาก 
3.4 17.2 56.3 23 

4.เพื่อนร่วมงานของท่าน
มักจะสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างานท าใหก้ารท างาน
ร่วมกันเป็นไปอยา่งราบรื่น 

  

3 16 47 21 

3.99 0.755 มาก 
3.4 18.4 54 24.1 

รวม 4.03 0.739 มาก 

 
จากตารางที่ 8.5 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.03) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1) รองลงมา คือ ท่านได้รับ
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และท่านสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานได้ และเพื่อนร่วมงานของท่านมักจะสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างานท าให้การท างานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) 
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ตารางที่ 8.6 ความคิดเห็นด้านสภาพการปฏิบัติงาน 

         

ด้านสภาพการ
ปฏิบตัิงาน 

ระดับความคิดเห็น     

ความ
คิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.หน่วยงานของท่านม ี
อุปกรณ์/เครื่องมือ/
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานมอียา่ง
เหมาะสมและเพยีงพอ
ต่อการท างาน 

2 7 37 31 10 

3.46 0.887 มาก 
2.3 8 42.5 35.6 11.5 

2.สถานที่ท างานของ
ท่านมีการแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม 

2 2 30 37 16 

3.72 0.872 มาก 
2.3 2.3 34.5 42.5 18.4 

3.หน่วยงานของท่านมี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 28 41 13 

3.69 0.853 มาก 
2.3 3.4 32.2 47.1 14.9 

รวม 3.62 0.875 มาก 

 
จากตารางที่ 8.6 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านสภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานที่ท างานของ
ท่านมีการแบ่งพื ้นที่ เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.72) 
รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) และหน่วยงานของท่านมี อุปกรณ์/เครื่องมือ/ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานมีอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46) 
 
 
 
 
  



พรนภัส  นาควิเชียร 
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ตารางที่ 8.7 ความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

         

ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ท่านได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

2 4 36 34 11 
3.55 0.859 มาก 

2.3 4.6 41.4 39.1 12.6 

2. ค่าตอบแทนและเงินเดือนที่
ท่านได้รับมีความเหมาะสมกบั
ความสามารถของท่าน 

1 6 36 33 11 
3.54 0.846 มาก 

1.1 6.9 41.4 37.9 12.6 

3. การเลื่อนขั้นหรือเพิ่ม
เงินเดือนเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ตามความรู้ 
ความสามารถและผลงานที่
ปฏิบัติได้ 

2 3 33 38 11 

3.61 0.84 มาก 
2.3 3.4 37.9 43.7 12.6 

4. หน่วยงานของท่านมีการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ 

3 3 38 34 9 
3.49 0.861 มาก 

3.4 3.4 43.7 39.1 10.3 

รวม 3.55 0.849 มาก 

 
จากตารางที่ 8.7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเลื่อน
ขั้นหรือเพิ่มเงินเดือนเป็นไปด้วยความยุติธรรม ตามความรู้ ความสามารถและผลงานที่ปฏิบัติได้ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) รองลงมา คือท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสม
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) และค่าตอบแทนและเงินเดือนที่ท่านได้รับมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของท่าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) และหน่วยงานของท่านมีการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) 
  



การศึกษา ความผกูพันต่อองค์การของขา้ราชการส านกังานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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8.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ และด้านความ
ปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
 
ตารางที่ 8.8  การวิเคราะห์ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

    

ความผูกพันต่อองค์การ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความคิดเห็น 

1.ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและคา่นิยมขององค์การ   

4.12 0.683 มาก 

2.ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อ
องค์การ 

4.17 0.75 มาก 

3.ความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

3.83 1.077 มาก 

รวม 4.04 0.872 มาก 

 
              จากตารางที่ 8.8 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การในด้าน
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและ
ทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
เห็นด้วยมากในทุกด้านโดยด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83)   
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ตารางที่ 8.9 ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ   

         

ความเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้ในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ  

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.ท่านยอมรับและพร้อมที่จะยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆของหนว่ยงาน 

1   8 56 22 
4.13 0.661 มาก 

1.1   9.2 64.4 25.3 

2.ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด 

1 
  

11 52 23 
4.1 0.699 มาก 

1.1 12.6 59.8 26.4 

3.ท่านพร้อมสนับสนุนหรือยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

1 
  

9 53 24 
4.14 0.685 มาก 

1.1 10.3 60.9 27.6 

4.ท่านจะชี้แจงและท าความเขา้ใจกรณี
ที่หน่วยงานทา่นมีข่าวด้านลบเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องในทันที 

1 3 10 52 24 
4.13 0.696 มาก 

1.1 3.4 11.5 59.8 27.6 

รวม 4.12 0.683 มาก 

 
จากตารางที่ 8.9 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การด้านความ

เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  โดยรวมอยู ่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ท่านพร้อมสนับสนุนหรือยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ) รองลงมา คือ ท่าน
ยอมรับและพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
และท่านจะชี้แจงและท าความเข้าใจกรณีท่ีหน่วยงานท่านมีข่าวด้านลบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในทันท ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ) 
 
  



การศึกษา ความผกูพันต่อองค์การของขา้ราชการส านกังานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 8.10 ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ 
         

ความเต็มใจและทุม่เทในการ
ท างานเพื่อองค์การ  

ระดับความคิดเห็น   

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอยา่งเต็มความรู้
ความสามารถ 

  1 10 39 37 
4.29 0.714 

มาก
ที่สุด 

  1.1 11.5 44.8 42.5 

2. ท่านพยายามพัฒนาตนเอง
เพื่อให้การท างานมปีระสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

  
1 8 43 35 

4.29 0.68 มาก 
1.1 9.2 49.4 40.2 

3. ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ก าลังกายก าลังใจให้กบัการท างาน 
ทั้งในเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ แม้วา่ท่านจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนใดๆ 

1 1 19 40 26 

4.02 0.821 มาก 
1.1 1.1 21.8 46 29.9 

4. ท่านพร้อมที่จะชว่ยเหลอืการ
ปฏิบัติงานแมว้่างานนั้นจะ
นอกเหนือจากหนา้ที่ความ
รับผิดชอบ 

  

1 18 41 27 

4.08 0.75 มาก 
1.1 20.7 47.1 31 

รวม 4.17 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 8.10 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การด้าน

ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ยกเว้น
ข้อท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีความเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ และ
ท่านพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้การท างานมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29) รองลงมา คือ ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานแม้ว่างานนั้นจะนอกเหนือจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ
ให้กับการท างาน ทั้งในเวลาราชการและวันหยุดราชการ แม้ว่าท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) 
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ตารางที่ 8.11 ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

         

ความปรารถนาที่จะด ารง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ  

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

1.ท่านรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ
กับการเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี ้

1   13 43 30 
4.16 0.761 มาก 

1.1   14.9 49.4 34.5 

2.ท่านรู้สึกว่าตัดสินใจถูกตอ้ง
แล้วที่มาปฏิบัติงานที่หนว่ยงาน
แห่งนี้ 

2 1 14 44 26 
4.05 0.848 มาก 

2.3 1.1 16.1 50.6 29.9 

3.ท่านมีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้
โดยไม่คิดที่จะโยกยา้ย
เปลี่ยนแปลงที่ท างาน 

2 1 19 40 25 

3.98 0.876 มาก 
2.3 1.1 21.8 46 28.7 

4.ท่านรู้สึกว่างานที่ท าอยู่
ปัจจุบันเหมาะสมกับทา่นและ
ไม่อยากเปลี่ยนงานไปท ากับ
หน่วยงานอื่น 

8 22 25 16 16 

3.11 1.243 
ปาน
กลาง 

9.2 25.3 28.7 18.4 18.4 

รวม 3.83 1.077 มาก 

 
จากตารางที่  8.11 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นความผูกพันต่อ

องค์การ ด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ยกเว้นท่านรู้สึกว่างานที่ท าอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกับท่านและไม่อยาก
เปลี่ยนงานไปท ากับหน่วยงานอื่น มีความเห็นปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรู้สึก
ยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) 
รองลงมา คือ ท่านรู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่มาปฏิบัติงานที่หน่วยงานแห่งนี้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) 
และท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้โดยไม่คิดที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) และท่านรู้สึกว่างานที่ท าอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกับท่านและไม่อยากเปลี่ยนงาน
ไปท ากับหน่วยงานอื่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11) 
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ตารางที่ 8.12 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ กับความผูกพันต่อองค์การในด้านความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทใน
การท างานเพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 8.12 ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

ในด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ด้านความเต็ม
ใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในด้านความเชื่อมั่นอย่าง
แรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน

ปัจจัย 

  ความผูกพันต่อองค์การ 

Pearson 
Correlation 

ความเช่ือมั่นอย่าง
แรงกล้า 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ความเต็มใจ
และทุ่มเท 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ความปรารถนาที่
จะด ารง 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

Sig. (2-tailed) 
ในการยอมรับ

เป้าหมาย 
ในการท างาน ความเป็นสมาชิก 

  
และค่านิยมของ

องค์การ 
เพื่อองค์การ ขององค์การ 

ด้านความ
มั่นคงและ
ความก้าว

หน้า 

Pearson 
Correlation 

0.394* ปานกลาง 0.363* ปานกลาง 0.483* ปานกลาง 

Sig. (2-tailed) 0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.001 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้าน
ผู้บังคับบั

ญชา 

Pearson 
Correlation 

0.593* สูง 0.484* ปานกลาง 0.546* สูง 

Sig. (2-tailed) 0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้าน
ความสัม
พันธ์กับ
เพื่อน

ร่วมงาน 

Pearson 
Correlation 

0.667* สูง 0.614* สูง 0.584* สูง 

Sig. (2-tailed) 0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้าน
สภาพการ
ปฏิบัติงา

น 

Pearson 
Correlation 

0.536* สูง 0.416* ปานกลาง 0.504* สูง 

Sig. (2-tailed) 0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้าน
ค่าตอบแ
ทนและ

สวัสดิการ 

Pearson 
Correlation 

0.532* สูง 0.403* ปานกลาง 0.490* ปานกลาง 

Sig. (2-tailed) 0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 

0.000 
ทิศทาง
เดียวกัน 
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ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
           ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในด้านความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทใน
การท างานเพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในด้านความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความ
เป็นสมาชิกขององค์การ ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในด้านความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ และ
ด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

9. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ 

Pearson Sig. ระดับ 
ทิศทาง 

Correlation(r) (2-tailed) ความสัมพันธ ์

ด้านความมั่นคงและความก้าวหนา้ 0.464* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกัน 

ด้านผู้บังคับบญัชา 0.605* 0.000 สูง ทิศทางเดียวกัน 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.695* 0.000 สูง ทิศทางเดียวกัน 

ด้านสภาพการปฏบิัติงาน 0.543* 0.000 สูง ทิศทางเดียวกัน 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 0.531* 0.000 สูง ทิศทางเดียวกัน 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านความมั ่นคงและความก้าวหน้า  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตรงตามสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง กับความผูกพันต่อองค์การ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ตรง
ตามสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูง กับความผูกพันต่อองค์การ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 ตรงตามสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 ตรงตามสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 ตรงตามสมมติฐาน   

 

10. สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
10.1 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที ่ด ินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจ
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และทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชกิ
ขององค์การ ซึ่งทั้ง 3 ด้าน ล้วนแล้วแต่มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับท่ีมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
เพราะบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และเต็มใจที่จะทุ่มเทท างานเพ่ือ
องค์การ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และมีแนวโน้มที่จะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ และบุคลากรจะรู้สึกว่ามีโอกาสและสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จในการท างานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ตยา แสนส าราญ (2548) ที่ได้ศึกษา
เรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่ง
พบว่า โดยภาพรวมข้าราชการส านักงาน ก.พ. มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับ
มาก โดยทุกด้านแสดงถึงความคิดเห็นของข้าราชการส านักงาน ก.พ. ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ในระดับมาก คือ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลังสามารถเพื่อประโยชน์ ของ
องค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพองค์การ และด้านความเชื่อมั่นยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงาน
ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า  พบว่าปัจจัยด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ความมั่นคงของงาน การพัฒนา
อาชีพ การเลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน หรือความพึงพอใจในชีวิตย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษ์รัศมี วุฒิมานพ (2555) ความก้าวหน้าในงาน
และโอกาสในการพัฒนามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยพบว่า ยิ่งพนักงาน
เห็นว่างานของตนมีความก้าวหน้าในงานและโอกาสในการพัฒนาที่มากขึ้นพนักงานยิ่งมีความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น 

ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา พบว่าปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ เมื่อมีผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้บุคลากรตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน มีส่วนท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดียิ่งขึ้น การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้เกิดความผูกพันกับองค์การในทางที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิริเพ็ญ บารมี และคณะ (2559) ที่พบว่า ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงาน
ของตนนั้นได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเต็มที่ที ่จะท างานให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตลอดจนสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การได้โดยเฉพาะหากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 
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ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ เพราะการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีจะช่วย
ให้ท างานได้ดีและส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความรู้สึกอยากไปท างาน มีความสุขกับการอยู่กับ
เพื่อนที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นย่อมมีผลกับรายได้ที่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิริเพ็ญ บารมี และคณะ (2559) ที่พบว่า ที่พบว่าปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ  ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานมากขึ ้น เพราะการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะท าให้
หน่วยงานประสบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษ์รัศมี วุฒิมานพ 
(2555) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ การท างานของ
พนักงานไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม ย่อมได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมจึงเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบความ
ผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ เมื่อพนักงานได้รับสิ่งตอบแทนทั้งเงินและ
สวัสดิการเหมาะสมตามความสามารถ ผลงานจะก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลลิดา พิมพการัง (2553) ที่พบว่า เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 

10.3 ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลจากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาที่
จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านรู้สึกว่างานที่ท าอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกับท่านและไม่อยากเปลี่ยนงานไปท ากับ
หน่วยงานอื่น ดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรด้วยการท าให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การสร้างแรงจูงใจในการท างานให้รักการท างานกับ
องค์การเพื่อที่ถึงแม้จะมีโอกาสเปลี่ยนงาน แต่ก็ยังสมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่องค์การนี้ต่อไป 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ส านักงานที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆโดยแสดง
ให้เห็นว่าบุคลกรมีความเห็นต่อปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อย คือ ค่าตอบแทนและเงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความสามารถของท่าน 



พรนภัส  นาควิเชียร 
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และหน่วยงานของท่านมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรพิจารณาค่าตอบแทนที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม ตาม
ความรู้ความสามารถ และควรมีการส ารวจหรือพิจารณาการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นและครอบคลุมให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการผู้ซื้อ กรณีศึกษา ผู้ซือ้รายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท 

ปทุมธาน ี
 

พรพิมล แป้งหอม* 
บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื ่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการของผู้ซื้อรายใหญ่ ตลาดไท ปทุมธานี 2) ศึกษาความต้องการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ ของผู้ซื้อรายใหญ่ ตลาดไท ปทุมธานี 3) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการตามความต้องการ เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ซื้อ
รายใหญ่ ตลาดไท ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วย การ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการวิจัย เชิง
ปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ มีการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ตลาดไทจ านวนรวม 105 ราย 

ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

แสงสว่าง (Χ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านห้องอาบน ้า-ห้องสุขา (Χ̅ = 4.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ด้านโครงสร้างที่จอดรถ (Χ̅ = 3.43) 
 ผลการศึกษาด้านความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ พบว่า ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ซื้อรายใหญ่ให้มีความต้องการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ร้อยละ 96.97% 
ขยายพื้นที่ช่องจอดรถบรรทุก ร้อยละ 73.74% และ เพิ่มป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในลานจอดรถ 
ร้อยละ 35.35% ตามล าดับ ด้านการให้บริการ ผู้ซื้อรายใหญ่ให้มีความต้องการพัฒนาความสะดวกใน
การเข้ามาใช้บริการที่จอดรถ ในรูปแบบช่องจอดประจ า ร้อยละ 63.63% และเพ่ิมช่องทางการติดต่อ
พนักงานดูแลผู้ซื้อ ร้อยละ 61.62% และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขนถ่ายสนิค้า 
ร้อยละ 21.21%  

_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: porpimol.pan@stu.nida.ac.th   
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ผลการศึกษาด้านแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ พบว่า ควรเร่ง

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างที่จอด ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงหลังคา ขยายพื้นที่ช่อง
จอดรถบรรทุกให้สามารถรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่ การเพิ่มป้าย 
หรือสัญลักษณ์เตือนเกี่ยวกับการจราจรภายในลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่ นอกจากนี้ยังควรปรับปรุง
ด้านบริการเป็นเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขนถ่ายสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้จากการศึกษายังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรทบทวนด้านนโยบายของตลาดและระเบียบการ
ใช้บริการลานจอดรถ เพ่ือการอ านวยความสะดวกในกิจกรรมการซื้อมากขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ผู้ซื้อรายใหญ่, โครงสร้างพื้นฐาน, การให้บริการ 
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1. บทน า 
ตลาดไท ตลาดกลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่ยิ่งใหญ่และทันสมัย

ที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้เข้ามาท าการ
ค้าขายสินค้าเกษตรกันโดยตรงอย่างเสรี และด้วยราคาท่ีเป็นธรรม  

ตลาดไท มีความพยายามที่จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการค้าภายในตลาดให้ทั้งผู้ค้า และผู้ซื้อ มีความสะดวกสบาย ในความพยา
ยาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างอาคารตลาดต่างๆ ภายในถึง 21 ตลาด เพื่อรองรับ
พื้นที่กิจกรรมการค้าขาย โครงสร้างลานจอดรถผู้ซื ้อ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลานจอด
พื้นดิน จนปัจจุบันพัฒนามาเป็นลานจอดพื้นคอนกรีต ที่มีโครงสร้างหลังคา ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบ
การบริหารลานจอดผู้ซื้อ ห้องสุขา ห้องอาบน ้า ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการบริหารพ้ืนที่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผู้ซื้อมีความสะดวกเมื่อมาใช้บริการภายในลานจอดรถ และเพ่ือรองรับการ
เข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากของผู้ซื้อทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดไท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้
ซื้อรถเร่กับข้าว ผู้ซื้อส่งออก ร้านอาหารขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ธุรกิจจัดเลี้ยง ธุรกิจโรงแรม ผู้ซื้อภาค
ครัวเรือนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อรายใหญ่  

ผู้ซื้อรายใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่า
จะเป็น ในแง่รายได้ กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่สามารถสร้างรายได้ให้กับตลาดไทจากการใช้บริการต่างๆของ
ทางตลาด และในแง่การระบาย กระจาย สินค้าจากตลาดไทสู่ตลาดปลายทาง ซึ่งกระจายตัวตาม
ภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยปริมาณการซื้อเฉลี่ยรวมทั้งปีคือ  88,176 ตัน คิดเป็นปริมาณการซื้อ
เฉลี่ยรายละ 794 ตัน/ปี ส่วนในด้านการให้บริการ ทางตลาดไทได้มีความพยายามในการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะคิดเสมอว่ากลไกตลาดจะด าเนินการไปไม่ได้หากไม่มีผู ้ซื ้อ จึงให้
ความส าคัญกับการบริการเพื่อรองรับต่อความต้องการ พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ซื ้อได้อย่าง
ทันท่วงที  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการโดยมีจุดมุ่งหมายรองรับผู้ซื้อรายใหญ่ ทั้งใน
ส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องตามพฤติกรรมการใช้งาน ตรงตามความต้องการ ช่วยอ านวย
ความสะดวกและปลอดภัยในการท ากิจกรรมการซื้อสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ซื้อรายใหญ่โดยตรง หรือการอ านวยความสะดวกผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ น าระบบที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ในการให้บริการ เนื่องจากตลาดไทเล็งเห็นว่าผู้ซื้อ
รายใหญ่นั้น มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างความเติบโตของตลาด เพราะผู้ค้า เกษตรกร อยู่ได้
เพราะผู้ซื้อ ตลาดเองก็อยู่ได้เพราะผู้ค้าและเกษตรกร ดังนั้นจึงมีความพยายามเรื่อยมาที่จะพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการผู้ซื้อรายใหญ่ 

ปลายปี 2563 ปรับปรุงโครงสร้างและการให้บริการผู้ซื้อครั้งใหญ่ โดยมีการเพิ่มโครงสร้าง
หลังพ้ืนที่ลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณจ านวนรถบรรทุกท่ีเข้ามาใช้บริการภายใน
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ลานจอดรถมากขึ้น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV ระบบToll Booth & Access 
Control ห้องน ้า-ห้องสุขา แสงไฟส่องว่าง การดูแลความสะอาดภายในลานจอด และมีเพิ่มบริการ
ระบบการจองช่องจอดทั ้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เพื ่อรองรับการใช้บริการในอนาคต 
นอกจากนี้ยังมี การบริการขึ้น-ลงสินค้า (ขนถ่ายสินค้า) การบริการพนักงานดูแลผู้ซื้อ เพื่อสามารถ
ให้บริการกับผู้ซื้อได้ในทันท่วงที และทันต่อเหตุการณ์ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

หลังจากการที่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการส าหรับผู้ซื้อรายใหญ่แล้ว 
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นหลายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ปัญหาด้านโครงสร้างหลังคายังไม่สามารถอ านวยความสะดวกเรื่องของการกันความร้อน
จากแสงแดด และยังไม่สามารถกันฝนสาด จากพายุฝน ลมแรงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

2. ปัญหาพื้นที่ช่องจอดรถขนาดใหญ่ (รถบรรทุก) พื้นที่ช่องจอดรถที่รองรับรถบรรทุกนั้นมี
ขนาดความกว้างพอดีกับตัวรถเกินไป ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ซื้อ
รายใหญ่ เป็นผลท าให้ต้องมีการวางพักสินค้าก่อนขึ้นบรรทุกกีดขวางช่องจอดข้างเคียง 

3. ปัญหาอุบัติเหตุภายในลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่ จากการจัดการจราจรภายใน ระบบ 
Toll Booth & Access Control  และโครงสร้างที่จอดรรถ 

4. ปัญหาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความล่าช้าในเรื่องของ
ช่องทางการติดต่อ สอบถาม ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ซื้อรายใหญ่  

5. ปัญหาการบริหารช่องจอดรถ ผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีความถี่เข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดไท เป็น
ประจ าส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ต้องการช่องจอดรถบรรทุกแบบ ช่องจอดรถประจ า 
เพราะง่ายต่อการจัดการซื้อสินค้าและส่งสินค้าของผู้ซื้อและผู้ค้า  

จากปัญหาดังกล่าว ทั้งในด้านโครงสร้างหลังคา พื้นที่ช่องจอดรถขนาดใหญ่ (รถบรรทุก) 
อุบัติเหตุภายในลานจอดรถผู้ซื ้อรายใหญ่จากการจัดการจราจรภายในและระบบ  Toll Booth & 
Access Control การให้บริการของเจ้าหน้าที่ล่าช้า การบริหารช่องจอดรถที่ยังไม่สอดคล้องต่อความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้ซื ้อรายใหญ่ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพ่ือรองรับผู้ซื้อรายใหญ่ ในพ้ืนที่ตลาดไท เพราะกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่
ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อตลาดไททั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังมีลักษณะความต้องการ พฤติกรรม ที่
เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม หากกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ได้รับการดูแล และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ก็
จะส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่โดยตรงที่จะได้รับความสะดวกสบายเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ตลาดไท อีก
ทั้ง ตลาดก็ยังได้รับผลดีตามไปด้วยในแง่ของภาพลักษณ์การให้บริการและการอ านวยควาสะดวก 
รวมถึงผู้ค้าในตลาดก็สามารถรักษาฐานผู้ซื้อรายใหญ่เดิม และในอนาคตอาจจะสามารถเพิ่มฐานผู้ซื้อ
รายใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบายสินค้า หรือมีปริมาณการขายมากขึ้นตามไปด้วย 
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 ทั้งนี้งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อรองรับผู้
ซื้อรายใหญ่ ยังพบงานวิจัยเหล่านี้น้อยซึ่งจะเป็นผลดีที่ได้ท างานวิจัยนี้ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
เพ่ือรองรับผู้ซื้อรายใหญ่: กรณีศึกษาตลาดไทปทุมธานี  

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ต่อการใช้งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ ของผู้ซื้อ
รายใหญ่ ตลาดไท ปทุมธานี  
 2. ศึกษาความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการ ของผู้ซื้อรายใหญ่ ตลาดไท 
ปทุมธานี  
 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการตามความต้องการ เพ่ือ
รองรับการใช้บริการของผู้ซื้อรายใหญ่ ตลาดไท ปทุมธานี  

 
3. ค าถามในการศึกษา  

1. ผู้ซื ้อรายใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับใด ต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและการ
ให้บริการในปัจจุบัน 

2.ผู้ซื้อรายใหญ่มีความต้องการต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการ อย่างไรบ้าง 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ  

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อรองรับผู้
ซื้อรายใหญ่ กรณีศึกษา ผู้ซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ซื้อรายใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดไท เนื้อหาของการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการผู้ซื้อรายใหญ่ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างหลังคาที่จอดรถ 
พื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ ห้องสุขา-ห้องอาบน ้าน ้า ความปลอดภัย ความสะอาด แสงสว่าง ในด้านการ
ให้บริการ ได้แก่ การบริหารช่องจอดรถ การให้บริการขึ้น-ลงสินค้า พนักงานให้บริการผู้ซื้อ โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อน าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผล 
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5.วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) 

ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
ส ัมภาษณ์ก ับผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลส  าค ัญ (Key Informants) และการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการในปัจจุบันเชิงลึก รวมไปถึง
ความต้องการในการใช้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการใช้บริการในการส าหรับรองรับผู้ซื้อรายใหญ่ในอนาคต 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ ผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีศักยภาพ มี
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการภายในตลาดไท ทุกวัน / สัปดาห์ และมีปริมาณการซื้อสูงสุดของแต่ ละ
ภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคกลาง จ านวนภูมิภาคละ 1 ราย รวมจ านวน 6 ราย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัด 2 
ปัจจัย ปัจจัยแรกประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้าง แยกรายด้าน 6 ด้าน ดังนี้  

1.โครงสร้างหลังคาที่จอดรถ  2.ด้านพ้ืนที่จอดรถขนาดใหญ่  
3ห้องสุขา-ห้องอาบน ้าน ้า   4.ความปลอดภัย  
5.ความสะอาด    6.แสงสว่าง  

ปัจจัยที่สอง ประกอบไปด้วยด้านการบริการผู้ซื้อ แยกรายด้าน 4 ด้าน ดังนี้  
1.ระบบจองช่องจอดรถล่วงหน้า  2.การบริหารช่องจอดรถ  
3.การให้บริการขึ้น-ลงสินค้า  4.พนักงานให้บริการผู้ซื้อ  

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ความต้องการ แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การให้บริการเพ่ือรองรับผู้ซื้อรายใหญ่ในอนาคต 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ซื ้อรายใหญ่ที่มีศักยภาพ และมี
ปริมาณการซื้อสูง โดยมีปลายทางการน าสินค้าไปจ าหน่ายต่อ กระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคใต้ จ านวนรวม 130 ราย   

กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (Sample Size) จะใช้สูตร
ของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamame) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลคือ 98 ราย โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วน
องค์ประกอบของประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบหลายชั้น Multistage cluster sampling 
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เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 6 
ราย 

 

6.กรอบการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ผลการศึกษา 
จากการศึกษา “แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อรองรับผู้ซื้อราย

ใหญ่กรณีศึกษา ผู้ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท ปทุมธานี” ผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ซื้อในการตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของตัวแทนประชากรผู้ซื้อรายใหญ่ ของตลาดไท ปทุมธานี โดย

จ าแนก เพศ อายุ สถานภาพของผู้ซื้อ ประเภทธุรกิจ ความถี่ในการเข้ามาซื้อสินค้า ระยะเวลาที่เข้ามา
ใช้บริการภายในตลาดไทระยะเวลาในการใช้บริการภายในตลาดไท ภูมิภาคปลายทาง  

ความพึงพอใจต่อ 

โครงสร้างพ้ืนฐานและการ

ให้บริการ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

• โครงสร้างหลังคาที่จอดรถ  

• พ้ืนที่จอดรถขนาดใหญ่  

• ห้องสุขา-ห้องอาบน ้าน ้า  

• ความปลอดภัย  

• ความสะอาด  

• แสงสว่าง 

การให้บริการ 

• การบริหารช่องจอดรถ 

• การให้บริการขึ้น-ลงสินค้า 

• พนักงานให้บริการผู้ซื้อ 

ความต้องการต่อ

การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

และการให้บริการ 

ข้อมูลด้านประชากร

ของผู้ซื้อรายใหญ่ 

 



พรพิมล แป้งหอม 
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ข้อมูลสถานภาพของผู้ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
  

ชาย 60 60.61% 
หญิง 39 39.39% 

2.อายุ     
30-39 ปี 13 13.13% 
40-49 ปี 34 34.34% 
50 ปีขึ้นไป 52 52.53% 

3.สถานภาพของผู้ซื้อ     
เจ้าของกิจการ 83 83.84% 
พนักงาน/ลูกจ้าง 16 16.16% 

4.ความถ่ีในการเข้ามาซื้อสินค้า     
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 42 42.42% 
4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 29 29.29% 
ทุกวัน 28 28.28% 

5.ระยะเวลาที่ใช้บริการในตลาดไท     
2 ชั่วโมง 3 3.03% 
3 ชั่วโมง 11 11.11% 
4 ชั่วโมง 34 34.34% 
5 ชั่วโมง 16 16.16% 
6 ชั่วโมง 19 19.19% 
7 ชั่วโมง 9 9.09% 
8 ชั่วโมง 3 3.03% 
9 ชั่วโมง 2 2.02% 
12 ชั่วโมง 2 2.02% 

6.ประเภทธุรกิจ     
ค้าส่ง/ค้าปลีก 43 43.43% 
ค้าส่ง/ค้าปลีก, ผู้รวบรวม 35 35.35% 
ผู้รวบรวม 22 21.21% 

7.ระยะเวลาในการใช้บริการภายในลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่      
3-5 ชั่วโมง 62 62.63% 
ต ่ากว่า 3 ชั่วโมง 2 2.02% 



การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ซ้ือรายใหญ่ตอ่โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการผู้ซ้ือ กรณีศึกษา ผูซ้ื้อรายใหญ่ใน
พื้นที่ตลาดไท ปทุมธาน ี
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ข้อมูลสถานภาพของผู้ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
มากกว่า 5 ชั่วโมง 35 35.35% 

 8.ภูมิภาคปลายทางจ าหน่ายสินค้า     
กัมพูชา 2 2.02% 
ภาคเหนือ 7 7.07% 
ภาคใต้ 19 19.19% 
ภาคกลาง 13 13.13% 
ภาคตะวันตก 2 2.02% 
ภาคตะวันออก 23 23.23% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 33.33% 

รวม 99 100.00% 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 60.61% อายุระหว่าง 50 ปีขึ ้นไปคิดเป็นร้อยละ 52.53% สถานภาพของผู้ซื ้อส่วนใหญ่เป็น
เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 83.84% ความถี่ในการเข้ามาซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 42.42% ระยะเวลาที่ใช้บริการในตลาดไท ส่วนใหญ่ 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.34% 
ประเภทธุรกิจ ส่วนใหญ่ ค้าส่ง/ค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 43.43% ระยะเวลาในการใช้บริการภายใน
ลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่ ส่วนใหญ่ 3-5 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 62.63% ภูมิภาคปลายทางจ าหน่าย
สินค้า ส่วนใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 33.33%  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการ
ของผู้ซ้ือรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท ปทุมธานี โดยน าเสนอเป็นภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 

ข้อ 
ความพึงพอใจต่อการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการของตลาดไท 

ค่าเฉลี่ย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านโครงสร้างที่จอดรถ 3.43 0.67 
ปาน
กลาง 

2. ด้านความปลอดภัย 4.44 0.54 มาก 
3. ด้านความสะอาด 4.68 0.47 มากที่สุด 
4. ด้านแสงสว่าง 4.84 0.42 มากที่สุด 
5. ด้านห้องอาบน ้า-ห้องสุขา 4.70 0.47 มากที่สุด 



พรพิมล แป้งหอม 
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ข้อ 
ความพึงพอใจต่อการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการของตลาดไท 

ค่าเฉลี่ย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

6. ด้านการให้บริการ 4.44 0.55 มาก 
 รวม 4.26 0.11 มาก 

 
จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแสงสว่าง (Χ  = 4.84) รองลงมา คือ ด้านห้องอาบน ้า-ห้องสุขา 

(Χ  = 4.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างที่จอดรถ (Χ  = 3.43)  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความต้องการต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการใช้บริการ
ของผู้ซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี 

ผลการศึกษาด้านความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ พบว่า ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ซื้อรายใหญ่มีความต้องการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ร้อยละ 96.97% 
ขยายพื้นที่ช่องจอดรถบรรทุก ร้อยละ 73.74% ติดตั้งเครื่องแลกเหรียญบริเวณหน้าห้องน ้า ร้อยละ 
16.16% เพิ่มห้องอาบน ้าชาย ร้อยละ 13.13% เพิ่มป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในลานจอดรถ ร้อยละ 
35.35% ด้านการให้บริการ ผู้ซื ้อรายใหญ่ให้มีความต้องการพัฒนาความสะดวกในการเข้ามาใช้
บริการที่จอดรถ ในรูปแบบช่องจอดประจ า ร้อยละ 63.63% และเพ่ิมช่องทางการติดต่อพนักงานดูแล
ผู้ซื ้อ ร้อยละ 61.62% และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขนถ่ายสินค้า  ร้อยละ 
21.21% และไม่เห็นด้วยกับระบบการจอดช่องจอดรถล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการภายในตลาด ร้อย
ละ 89.10% 

ผลการศึกษาด้านแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ พบว่า ควรเร่ง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างที่จอด ไม่ว่าจะเป็น ปรับปรุงหลังคา ขยายพื้นที่ช่องจอด 
เพ่ิมป้าย/สัญลักษณ์เตือนการจราจร ด้านบริการเป็นเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ  
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ
ของผู้ซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการพัฒนาการให้บริการ ด้านพนักงานให้บริการผู้
ซื้อ ที่มีความถี่สูงสุด คือ เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการให้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 69.70%  ความถี่รองลงมา คือ นโยบายตลาดที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า คิด
เป็นร้อยละ 15.15% และความถี่รองลงมา คือ ช่องจอดประจ า ควรอนุโลมให้น ากระบะมาขึ้นของได้ 
คิดเป็นร้อยละ 13.13%  
ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 



การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ซ้ือรายใหญ่ตอ่โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการผู้ซ้ือ กรณีศึกษา ผูซ้ื้อรายใหญ่ใน
พื้นที่ตลาดไท ปทุมธาน ี
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สัมภาษณ์เจ้าของกิจการทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง   
 ผลการสัมภาษณ์ 

1.  ท่านมีความต้องการอย่างไร ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมให้เหตุผลประกอบ ใน
แต่ละประเด็นต่อไปนี้  

(1) โครงสร้างหลังคาที่จอดรถ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ซื ้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อโครงสร้าง

หลังคาที่จอดรถ ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื ้อมีความต้องการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาที ่จอดรถให้สอดคล้องกับตัวรถและการด าเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายในลานจอด เช่น ต้องการให้มีหลังคาโดมใหญ่ โปร่ง สูงคลุม
ทั้งลานจอด หรือเพิ่มเติมกันสาด และรางน ้าฝน ซึ่งโดยภาพรวมให้เหตุผลว่าเมื่อมี
หลังคาที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
แล้วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อมากยิ่งข้ึน  
(2) พ้ืนที่จอดรถขนาดใหญ่  

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อพื้นที่จอดรถ
ขนาดใหญ่ ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ต้องการเพิ่มพื้นที่ช่องจอดรถขนาดใหญ่ 
หรือจอดรถบรรทุก เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง เช่น วางพักตระกร้าผลไม้ หรือสินค้า โต๊ะนั่งตรวจสอบรายการสินค้าขึ้น
รถบรรทุก หรือแม้แต่กระทั้งการคลุมผ้าใบที่กระบะรถมีความยากล าบาก เนื่องจาก
พื้นที่แคบไม่เพียงพอ ดังนั้นผุ้ให้สัมภาษณ์จึงให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
ควรเพิ่ม หรือขยายพื้นที่ช่องจอดรถขนาดใหญ่ หรือรถบรรทุก ให้สอดคล้องและ
รองรับต่อกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้ซื้อรายใหญ่ 
(3) ห้องสุขา-ห้องอาบน ้า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อห้องสุขา-ห้อง
อาบน ้า ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื ้อรายใหญ่ต้องการให้เพิ่มเครื ่องแลก
เหรียญบริเวณห้องน ้าฝั่งอาคารส้ม และควรเพิ่มห้องอาบน ้าชาย ตลอดจนติดตั้งอ่าง
ล้างมือภายในลานจอดรถ ส่วนเรื่องความสะอาดนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี 
(4) ความปลอดภัย   

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อความปลอดภัย  
ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่ต้องการและให้ความส าคัญเรื่องการ
ติดตั้งป้าย หรือสัญลักษณ์การจราจร และการแนะน าการท างานของไม้กระดก
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บริเวณทางเข้า-ทางออกจากลานจอด เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเป็นประจ า บ่อยครั้ง 
รวมถึงต้องการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยอ านวยเรื่องของการจราจร
ภายในลานจอดมากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนต้องการให้มีกล้องวงจรปิดติดตั้งภายใน
ช่องจอด เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการขึ้นและจัดเรียงสินค้าระหว่างการขนถ่ายสินค้า 
(5) ความสะอาด   

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อความสะอาด  
ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่กล่าวชื่นชมเรื่องความสะอาดภายใน
ลานจอดรถ และมีความต้องการเพิ่มเติมคือควรเพิ่มถังขยะประจ าช่องจอด 
(6) แสงสว่าง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ในประเด็นความต้องการต่อแสงสว่าง  ใน
ภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันมีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ต้องการให้
ปรับปรุงเรื่องเวลาการเปิดไฟฟ้า หรือแสงสว่างเพราะปัจจุบันเป็นการตั้งเวลาการ
เปิด-ปิด ซึ่งในบางช่วงฤดูกาลอาจจะมืดเร็ว แต่ไฟฟ้า แสงสว่างเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้
ก่อนแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องการให้ปรับเป็นการ
เปิดไฟฟ้า หรือแสงสว่างแบบอัตโนมัติตามสภาพอากาศ 

2.  ท่านมีความต้องการอย่างไร ในการพัฒนาการให้บริการผู้ซื้อรายใหญ่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ ใน
แต่ละประเด็นต่อไปนี้  
  (1) ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับระบบจอดช่องจอดรถล่วงหน้า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ สามารถกล่าวได้ว่า ผุ้ซื้อรายใหญ่ไม่ต้องการระบบ
จองช่องจอดรถล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ตลาดไท ซึ่งผุ้ซื้อมองว่าไม่
สะดวกและไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
(2) การบริหารช่องจอดรถท่านต้องการการบริหารช่องจอดแบบไหน เลือกข้อใด ข้อ
หนึ่ง 

   (2.1) ช่องจอดประจ า รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่จอดรถ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ทั้ง 5 ภาค สามารถสรุปได้ว่า มี

ความต้องการช่องจอดรถบรรทุกประจ า แบบสัญญาเช่าพ้ืนที่จอด เนื่องจาก
ต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อ
สินค้า 
(2.2) ช่องจอดประจ ารูปแบบแพ็คเกจ รายเดือน  

ผู้ซื้อรายใหญ่จากภาคตะวันตก (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2564) 
ให้ความเห็นว่า ต้องการช่องจอดประจ ารูปแบบแพ็คเกจ รายเดื อน 
เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลง และประกอบ
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กับระยะเวลในการซื้อ การขนถ่ายสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง/วัน จึง
มองว่ารูปแบบดังกล่าวหน้าจะเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่า 

ส่วนผู้ซื้อรายใหญ่ประจ าภูมิภาคอื่นๆ ไม่มีความคิดเห็นในส่วนนี้
เพราะมีคววามต้องการช่องจอดประจ า  
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่ประจ าภาคตะวันตก เลือกจอง
จอดประจ ารูปแบบแพ็คเกจ รายเดือน เพราะเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้
งานมากกว่า 
(2.3) ช่องจอดหมุนเวียนผ่านระบบจอดช่องจอดรถล่วงหน้า 

 ไม่มีผู้ซื้อรายใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในข้อนี้ เนื่องจากไม่เห็น
ด้วยกับระบบการจองช่วงจอดล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการ 

(3) การให้บริการขึ้น-ลงสินค้า  
จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ทุกภูมิภาค สามารถสรุปได้ว่า ต้องการความ

รวดเร็วในบริการขนถ่ายสินค้ามากขึ้น เพราะต้องแข่งกับเวลา และอายุการเก็บ
รักษา ยิ่งกิจกรรมภายในตลาดไทเสร็จรวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีต่อผู้ซื้อปลายทาง 
และผู้บริโภค 
(4) พนักงานให้บริการผู้ซื้อ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ทุกภูมิภาค สามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่
ต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทันที และทัน
ต่อเหตุการณ์ อาจจะเป็นช่องทางที่ลดความเป็นทางการลงมาเช่นทาง Line ที่มี
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ค าตอบได้ในทันที หรืออาจจะเป็นเบอร์โทรเฉพาะที่รองรับ
การให้บริการผู้ซื้อรายใหญ่ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการใช้บริการของผู้ซ้ือรายใหญ่  
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ผู้ซื ้อรายใหญ่มีความต้องการเกี่ยวกับการทบทวนด้าน

นโยบายของตลาดและระเบียบการใช้บริการลานจอดรถ ซึ่งควรมีการทบทวนนโยบายเพ่ือให้
สามารถอ านวยความสะดวกต่อกิจกรรมการซื้อมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีคู่แข่งที่ให้บริการ
ในลักษณะเดียวกันเพ่ิมมากข้ึนในพื้นที่ใกล้เคียง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ทุกภูมิภาค สามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่ต้องการ
ให้พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านโครงสร้างที ่จอดรถ  พื้นที ่จอดรถขนาดใหญ่ และความ
ปลอดภัยภายในลานจอด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อรายใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องการ
ใช้บริการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโครงสร้างที่จอดรถ



พรพิมล แป้งหอม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

903 

ในปัจจุบัน และพบประเด็นที ่หน้าสนใจเพิ ่มเติมคือในเรื ่องของนโยบายภายในตลาดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อรายใหญ่ 

 

8. สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู ้ซื ้อรายใหญ่ต่อ

โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการผู้ซื้อ กรณีศึกษา ผู้ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท ปทุมธานี ในบทนี้ 
ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 

8.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ซื ้อรายใหญ่ต่อการใช้งานโครงสร้างพื ้นฐานและการ

ให้บริการในปัจจุบัน อยู่ในระดับใด 
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในภาพรวม 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ̅= 4.26) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านแสงสว่าง ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ Χ̅= 4.84 ส่วนด้านที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้าน โครงสร้างที่จอดรถ ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ Χ̅= 3.43 ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่ให้ความส าคัญกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโครงสร้างที่จอดรถมากที่สุด และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้าน
อื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในรายละเอียดแบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน และ
การให้บริการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

8.1.1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการสรุปผลการศึกษาในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถสรุปผลได้ว่า ผู้

ซื้อรายใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางด้านที่ผู้ซื้อรายใหญ่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านแสงสว่าง ด้าน
ห้องอาบน ้า-ห้องน ้า ด้านความสะอาด ส่วนด้านที่ผู ้ซื ้อรายใหญ่มีความพึงพอใจ
รองลงมา มีค่าเฉลี่ยมากคือ ด้านความปลอดภัย ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือด้านโครงสร้างที่จอดรถ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับความ
พึงพอใจที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ  

จากผลการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่
มีความพึงพอใจด้านโครงสร้างที่จอดรถน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ สะท้อนให้
เห็นว่าเมื่อเข้ามาใช้บริการภายในลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่แล้ว ผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ได้
รับความสะดวก หรือมีประเด็นที่อาจจะติดขัดเมื่อเข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ลาน
จอด เมื่อวิเคราะห์ลงรายละเอียดเชิงลึกด้านโครงสร้างที่จอดรถแล้วพบว่า ผู้ซื้อราย
ใหญ่ให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงสร้างหลังคาในระดับค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 

คือ Χ̅= 2.90 ซึ่งเป็นคะแนนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกด้านภายใต้หัวข้อ
ของโครงสร้างที่จอดรถ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาการใช้งานโครงสร้างที่จอดรถจากที่
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กล่าวไว้ในบทที่ 1 ส่วนของโครงสร้างหลังคาที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม การใช้งาน 
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในลานจอด รวมทั้งไม่สอดคล้องกับตัวรถบรรทุกที่เข้ามา
ขนถ่านสินค้า ส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ได้รับความสะดวกเมื่อเข้ามาใช้
บริการ 

ด้านที่ผู้ซื้อรายใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างที่จอดรถอยู่ในระดับปาน
กลาง เช่นกันคือด้านความสะดวกของทางเข้า-ทางออก ลานจอดรถ และด้านพื้นที่
ช่องจอดรถ ตามล าดับ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้าง
หลังที่จอดรถ เมื่อผู้ซื้อรายใหญ่เข้ามาใช้บริการภายในลานจอดรถ โดยเริ่มตั้งแต่
เลี้ยวรถบรรทุกสิบล้อเข้ามาในลานจอด ก็พบกับสภาพทางเข้า-ออก ที่ค่อนข้างแคบ 
และเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นบ่อยครั้ง ประกอบกับเมื่อน ารถบรรทุกเข้ามาจอดภายใน
ช่องจอดนั้นยังพบว่าพ้ืนที่ช่องจอดรถบรรทุก มีขนาดที่พอดีกับตัวรถและไม่สามารถ
รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการซื้อได้เลย เช่น ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับวาง
พักรอสินค้า และไม่มีพ้ืนที่รองรับการตั้งโต๊ะเช็ครายการสินค้าท้ายรถ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาการใช้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่กล่าวไว้แล้ว
ตั้งแต่ตอนต้นในบทที่ 1  

จะเห็นได้ว่า ระดับความพึงพอใจในโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านโครงสร้างที่จอด
รถนั้นผู้ซื้อรายใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่น้อย
ที่สุด และยังเชื่อมโยงลงลึกไปถึงเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันก็คือ ความสะดวกของ
ทางเข้า-ทางออก ลานจอดรถ และพื้นที่ช่องจอดรถ โดยทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า 
โครงสร้างพื้นฐานด้านหลังคาที่จอดรถ พื้นที่จอดรถบรรทุก และความสะดวกของ
ทางเข้า-ทางออกนั้น เป็นสิ่งที่เน้นย ้าว่าต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือรองรับ
การใช้บริการของผุ้ซื้อรายใหญ่ เพราะประเด็นที่ผู้ซื้อรายใหญ่มีความพึงพอใจเพียง
แค่ระดับปานกลางเท่านั้น และเป็นประเด็นผู้ซื้อให้ความส าคัญและกระทบต่อวงจร
การเข้ามาใช้บริการภายในลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่  

 8.1.2 ด้านการให้บริการ   
จากการสรุปผลการศึกษาในส่วนของการให้บริการ สามารถสรุปผลได้ว่า ผู้

ซื้อรายใหญ่มีความพึงพอใจด้านการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ภาพรวม แม้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ

มากนั้น แต่ก็ยังพบว่าประเด็นย่อยที่ผู้ซื้อมีพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนค่าเฉลี่ ยที่ต ่า
ที่สุดคือเรื่อง การให้บริการขึ้น-ลงสินค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อต้องการบริการที่
สนับกิจกรรมและช่วยอ านวยความสะดวกสบายและเกิดความรวดเร็วในการขนถ่าย
สินค้า เพราะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการขนส่ง และคุณภาพสินค้าโดยตรง ยิ่ง



พรพิมล แป้งหอม 
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ขนส่งรวดเร็วก็จะยิ่งคงคุณภาพสินค้าไว้ได้นาน เพราะถือว่าผู้ซื้อรายใหญ่เป็นคน
กลางน าส่งสินค้าและกระจายต่อสู่ผู ้บริโภคปลายทาง ดังนั้นจึงให้ความส าคัญใน
ประเด็นดังกล่าวด้วยถึง แม้จะไม่อยู่ในประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาตามที่กล่าวไว้ใน
บทที่ 1 ที่น ามาสู่การศึกษาวิจัย แต่ถือได้ว่าเป็นข้อค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ 

8.2  ผู้ซื ้อรายใหญ่มีความต้องการต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ 
อย่างไรบ้าง เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ  

จากผลการศึกษาความต้องการต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการนั้น สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ว่า โดยภาพรวมผู้ซื้อรายใหญ่มีความต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
โครงสร้างที่จอดรถ โดยมีความต้องการให้การปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ร้อยละ 96.97% ขยายพ้ืนที่
ช่องจอดรถบรรทุก ร้อยละ 73.74% และเพิ่มป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนการจราจรภายในลานจอดรถ 
ร้อยละ 35.35% ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้ซื้อรายใหญ่ทั้ง 6 ภูมิภาค ร่วมด้วย 

นอกจากนี้ผู้ซื้อรายใหญ่ให้ความเห็นว่าควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างท่ี
จอด ไม่ว่าจะเป็น ปรับปรุงหลังคา ขยายพื้นที่ช่องจอดรถบรรทุก เพิ่มป้ายหรือสัญลักษณ์เตื อน
การจราจรภายในลานจอดรถ เช่นกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อรายใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น
ให้ความส าคัญกับเรื่องการใช้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงสร้างที่จอดรถเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของโครงสร้างที่จอดรถในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังคาที่ไม่เหมาะสมกับตัว ความยาว
หลังคาไม่คลุมตัวรถบรรทุกได้ทั้งคัน เวลาแดดออก และฝนตก มักมีผลกระทบต่อกิจกรรมการขึ้น
สินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ซื้อรายใหญ่มักไม่ได้รับความสะดวก สินค้าเสียหาย ขนถ่ายสินค้าล่าช้า อีกทั้ง
พ้ืนที่ช่องจอดรถยังเล็กเกินไป ไม่สอดคล้องกับความต้องการ และการท ากิจกรรมภายในลานจอด ท า
ให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การบันทึกบัญชีสินค้า การเช็คสินค้าขึ้นรถ เป็นต้น 
ส่วนการเกิดอุบัติเหตุภายในลานจอดบ่อยครั้งนั้นก็เกิดจากปัญหาโครงสร้างที่จอดรถเช่นกัน   

ในด้านการให้บริการ จากผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมแม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก แต่
ผู้ซื้อก็มีความต้องการในการพัฒนาด้านการให้บริการคือ ต้องการให้เพิ่มการให้บริการที่มีความรวดเร็ว
ของพนักงานที่เข้ามาให้บริการขนถ่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเพ่ิมจุดอ านวยการรับบริการภายใน
ลานจอดเพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการใช้บริการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังต้องการเพิ่มช่องทางติดต่อพนักงานดูแลผู้ซื้อโดยตรง เช่น เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ฉุกเฉิน หรือ Line OA ตลอดจนต้องการ การบริหารแบบช่องจอดผู้ซื้อแบบช่องประจ า และไม่สะดวก
หากต้องมีการจองช่องจอดล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการในพื้นที ่ จากความต้องการพัฒนาการ
ให้บริการของผู้ซื้อรายใหญ่นั้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ซื้อต้องการให้พัฒนาด้านโครงสร้างที่จอดรถ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โครงสร้างหลังคาที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อพฤติกรรม กิจกรรมการใช้บริการ 
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ทางเข้า-ทางออกจากลานจอดที่สะดวด ปลอดภัย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ พื้นที่ช่องจอดที่รองรับ
และเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขนถ่ายสินค้าผ่านรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจน
เพ่ิมป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนการจราจรภายในลานจอด และในด้านของการบริการ ต้องการให้พัฒนา
ด้านการเพิ่มความรวดเร็วของบริการขนถ่ายสินค้า การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
ตลาด และต้องการช่องจอดรถแบบช่องจอดประจ า ซึ่งอาจจะพัฒนาจัดพ้ืนที่เป็นช่องจอดประจ าและ
ช่องจอดหมุนเวียน เนื่องจากผู้ซื้อต้องการได้รับความสะดวกสบาย ที่สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุน
กิจกรรมการซื้อ การขนถ่ายสินค้าให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อมรรัตน์ บุตรเจริญ (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบว่า ควรมีการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนมีการเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นมากขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ทั้งนี้ พบข้อเสนอเพิ่มเติมคือ การกลับมาทบทวนด้านนโยบายของตลาดและระเบียบการใช้
บริการลานจอดรถผู้ซื้อรายใหญ่ ควรมีการทบทวนนโยบายเพื่อให้สามารถอ านวยความสะดวกต่อ
กิจกรรมการซื้อมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีคู่แข่งที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
ใกล้เคียง และเกี่ยวข้องกับประเด็นของการปรับตัวธุรกิจบริการในปัจจุบันให้มีความอยู่รอด เติมโต 
และยั่งยืน ซึ่งตลาดเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจบริการ มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการทั้งสถานที่และบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรทั้งจากทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับที่ ชัย
สมพล(2546:23) กล่าวว่า ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ ผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ และยุพาวรรณ (2548: 1) กล่าวว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม  

จากผลการศึกษาเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู ้ซื ้อรายใหญ่ต่อ
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการผู้ซื้อ กรณีศึกษา ผู้ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท ปทุมธานี สามารถ
สรุปได้ว่า ผู้ซื้อรายใหญ่มีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่จอดรถ และ
เพิ่มการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมและการด าเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชลธิศ เสาแก้ว (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ท าการศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ สภาพการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการศึกษาพบว่า ประเด็นสภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับ
ปานกลาง ประเด็นปัญหาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ในระดับปานกลาง ประเด็นแนวทาง
พัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ควรมีการ
ให้บริการที่ตรงเวลาตามความต้องการ ความรวดเร็วในการให้บริการ การให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์
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ก่อนส่งมอบงาน การให้บริการที่มีความถูกต้องตรวจสอบได้ การให้บริการที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ในการให้บริการ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความเสมอภาคในการให้บริการ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ ยิ่งก าแหง (2553 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาวบ้านหินหล่องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ความสะดวกสบายจากการใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงสร้าง สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค  
 8.3  ข้อเสนอแนะงานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต 

8.3.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของตลาดไท และตลาดกลางค้าส่ง
สินค้าเกษตรแหล่งอื่นๆ 

8.3.2  หากมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการในอนาคต ควรมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู ้ซื ้อรายใหญ่อีกครั ้ง ก่อนด าเนินการปรับปรุง เพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
พฤติกรรมการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ 

8.3.3  ควรศึกษา Supply Side และ Return on investment ของตลาด 

 
  



การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ซ้ือรายใหญ่ตอ่โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการผู้ซ้ือ กรณีศึกษา ผูซ้ื้อรายใหญ่ใน
พื้นที่ตลาดไท ปทุมธาน ี
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https://medium.com/@PunchilZ/-design-thinking-632e1a16d471
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ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในอนาคตมมุมองจากองค์กรเอกชน 
ในจังหวัดระนอง 

 
 

พรศักดิ์ แก้วถาวร* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้าชายแดน” ของจังหวัดระนองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองทั้ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนองและการค้าชายแดนจังหวัดระนอง  และเสนอแนะแนวทาง
แผนการพัฒนา จากองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง หอการค้าจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมประมง ชมรมแพปลา ผู้ประกอบการค้าชายแดน โดยจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยวิธี SWOT ANALYSIS ท าการการวิเคราะห์สภาพภายในกิจการ เพ่ือ
หา จุดแข็ง และจุดอ่อน, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค  จัดท า 
SWOT MATRIX พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง ที ่จะบรรลุผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยเน้นด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 

สรุปผลการศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในอนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชนใน
จังหวัดระนอง” ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี
ความเห็นเสนอแนะแนวทางแผนการพัฒนาระยะสั้น 5 เรื่อง (ระยะ1-3ปี) 

1. การแก้ปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐ เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ไปสู่การ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)  

2. การแปรรูปอุตสาหกรรมประมง เกษตร และวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี   
3. เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนน 4 ช่องจราจร จากจังหวัดชุมพร-ระนอง 

ระนอง-หลังสวน และระนอง-ตะกั่วป่า  
4. เชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยการท า Business Matching 

_______________________  

* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: pornsak.kae@stu.nida.ac.th 
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5. พัฒนาผู้ประกอบการ SME หรือ Start Up ให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือ
เชื่อมโยงการค้าและ Matching 

ในการพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ในระยะยาว (ระยะมากกว่า 3 
ปี) มี 3 เรื่อง 

1. การขยายระบบขนส่งทางรถไฟจากจังหวัดชุมพร-ระนอง ตลอดจนเชื่อมต่อการ
ขนส่งสินค้าระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรด้วยระบบราง (Land-bridge) ระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน ซึ่งฝั่งท่าเรือระนองสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ากับกลุ่มประเทศอ่าวเบงกอล ซึ่งการ
พัฒนาเส้นทางสายดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่  
  2. การพัฒนาท่าเรือระนอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเมื่อโครงการรถไฟทางคู่ใน
พื้นที่แล้วเสร็จ ซึ่งพื้นที่จังหวัดระนอง สามารถใช้เป็นฐานในการแปรรูปอาหารทะเลต่อยอดจากฐาน
เดิมในพื้นที่และสินค้าอื่นๆสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ ท่าเรือระนอง ให้เป็นประตูสู่การส่งออก
สินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลัก ในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้ในอนาคต 

3. ท่าอากาศยานระนอง โดยพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานระนองเป็น
สนามบินนานาชาติพัฒนาเป็น CARGO เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในอนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง 
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1. ความส าคัญและปัญหาของเรื่องที่ศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ.2561-2565 โดยมี วิสัยทัศน์จังหวัดระนอง            
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับช้ันน าในภูมิภาคเอเชีย” ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน  
2. ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร  
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4. การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น ยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจ าปี 26,770.50 ล้านบาท 
และการค้าชายแดนไทย-เมียนมาจังหวัดระนองมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงท าให้
เกิดการค้าชายแดนซึ่งในปี2561 มีมูลค่ารวมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาตรงจุดจังหวัดระนองอยู่ที่ 
25,916.14 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 16,536.92 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 9,379.22 ล้าน
บาท ซึ่งจังหวัดระนองได้ดุลการค้าอยู่ที่ 7,157.70ล้านบาท 

โดยเฉพาะประเด็น ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ยังไม่ได้มี
แผนการพัฒนาที่ชัดเจน ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง รวมถึงแผนพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนส่งโลจิสติกส์ และใช้ท่าเรือระนอง เป็นท่าเรือที่ เชื่อมโยงการค้าและการ
ลงทุนของไทยกับอาเซียน  ทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC  
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช 

โดยมีกรอบการพัฒนาประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่  
1) การพัฒนาประตูการค้าฝั ่งตะวันตก (Western Gateway) พื้นที ่เป้าหมาย :     

ระนอง 
2) การพัฒนาประตูส ู ่การท่องเที ่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & 

Andaman Route) พ้ืนที่เป้าหมาย: ชุมพร และระนอง 
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-

Based & Processed Agricultural Products) พื้นที่เป้าหมาย: สุราษฎร์ธานี 
และ นครศรีธรรมราช 

4) การอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม (Green &Culture) พื ้นที่
เป้าหมาย: ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
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ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคมได้จัดท าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามัน 
(Land Bridge)หรือแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor:SEC) ที่ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่ง
และคมนาคมอย่างครบถ้วนและเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
โครงการแลนด์บริดจ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.การพัฒนาท่าเรือน ้าลึก 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยพัฒนาท่าเรือน ้า
ลึกระนอง และพัฒนาท่าเรือน ้าลึกชุมพร 

2. การพัฒนาทางหลวงและมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่าง จ.ระนอง และจ. ชุมพร 
3. การพัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่เชื ่อมระหว่างจ.ระนอง และจ.ชุมพร ระยะทาง

ประมาณ 120 กิโลเมตร ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์ 
 

2. วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนองขององค์กรเอกชนใน
จังหวัดระนองที่เหมาะสม 

2. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ “ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน” ของ
จังหวัดระนองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนอง
และการค้าชายแดนจังหวัดระนอง 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแผนการพัฒนา “ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน” ของจังหวัดระนอง 

 

3. รูปแบบการศึกษา 
จัดประชุมกลุ่มขององค์กรเอกชน ประกอบไปด้วย หอการค้าจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรม 

สมาคมประมง ชมรมแพปลา ผู้ประกอบการค้าชายแดน ในจังหวัดระนองเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดนโดยจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ในวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระนอง เพื ่อรวบรวม
ข้อคิดเห็น มุมมอง ความต้องการและข้อเสนอแนะว่ายุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนองทั ้งผลิตภัณฑ์มวลรวมของระนองและการค้าชายแดนจังหวัดระนอง ตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

1. ภัยคุกคามที่บั่นทอนการพัฒนาจังหวัดของท่าน 3 ข้อที่ส าคัญที่สุด (ปัจจัยภายนอก) 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในจังหวัด 3 อย่างท่ีส าคัญท่ีสุด 
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3. วิสัยทัศน์ (อธิบายจินตนาการ/ภาพในอนาคตของการพัฒนาของจังหวัด) ที่ท่านต้องการ
ให้เป็น 

4. ปัจจุบัน ปัจจัยใดในระดับจังหวัด (หรือระดับที่ผู้สัมภาษณ์ตอบได้) ที่ช่วยส่งเสริม (+)หรือ
เป็น    อุปสรรค  (-) ต่อการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามท่ีท่านต้องการ  

4.1 ค่านิยมร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กร 
4.2 กลยุทธ์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
4.3 โครงสร้างองค์กร 
4.4 ระบบ วิธีการท างาน 
4.5 สไตล์ของความเป็นผู้น า 
4.6 บุคลากร/ทุนมนุษย์ 
4.7 ทักษะ/ความรู้ 

5. ในอนาคต กระแสและแนวโน้มใดในระดับโลก ภูมิภาค หรือประเทศ ที่ช่วยส่งเสริม (+) 
หรือเป็น  อุปสรรค (-) ต่อการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ (ใส่เครื่องหมาย + หรือ – 
หน้าแต่ละข้อและอธิบาย   รายละเอียด) 

ระดับโลก และภูมิภาค   ระดับประเทศ 
........... 5.1 การเมือง   ............ 5.7 การเมือง   
……….. 5.2 เศรษฐกิจ   ………… 5.8 เศรษฐกิจ 
........... 5.3 สังคม   ............ 5.9 สังคม 
........... 5.4 เทคโนโลยี   ............ 5.10 เทคโนโลย ี
........... 5.5 สิ่งแวดล้อม   ............ 5.11 สิ่งแวดล้อม 
........... 5.6 กฎหมาย   ............ 5.12 กฎหมาย 

6. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ท่านมีความเห็นว่า 
ควรจะมีการพัฒนาอย่างไร โดยนับจากนี้ไประยะ  1-3 ปีและระยะยาว (3-5 ปี) 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และองค์ประกอบส าคัญหรือปัจจัยที่จ าเป็นในการพัฒนา
พ้ืนที่ไปสู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) 

8. ปัญหาหรืออุปสรรคในพื้นที่ที่ขัดขวางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SEC) 

9. ท่านคิดว่ามีโครงการอะไรบ้างที่มองว่าควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนในปี 2565 หรือพลิกโฉม
ภาคใต้หรือจังหวัดระนองที่ควรอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ (SEC) 

10. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีการด าเนินกิจกรรมใดที่ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่การเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) 



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 
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11. ปัจจัยความส าคัญที่ท าให้เกิดเพื่อการพัฒนาให้พื้นที่ไปสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SEC) ในหัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ท่านคิดว่ามีกิจกรรมใดที่ควรจัดให้เกิดขึ้นบ้าง 
เพราะเหตุใด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยวิธี SWOT ANALYSIS ซึ่งมีข้ันตอนล าดับดังนี้ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
 2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค 

3.จัดท า SWOT MATRIX  
4.ก าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง ที่จะบรรลุผลประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจ โดยเน้นด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
5.ข้อเสนอแนะ 
 

4. ผลการศึกษา 
1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

 อุปสรรค ของจังหวัดระนอง 
ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อนที่สามารถ

ควบคุมได้ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะพิจารณาจากโอกาสและอุปสรรค เป็นปัจจัยที่
อยู่เหนือการควบคุม ประเด็นที่องค์กรเอกชนจังหวัดระนองให้ความส าคัญยังคงเป็นเรื่องการค้า การ
ลงทุนและการค้าชายแดน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. ภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองด้านพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งส่งผลต่อ
การค้าชายแดน  

2. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองมีสมบูรณ์และมีความโดดเด่น โดยมีพ้ืนที่ติดแม่น ้าและ
ทะเลยาว 180 กิโลเมตร 

3. จังหวัดระนองมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์น ้าทะเล พืชผลทางเกษตร มีแหล่งน ้าแร่ร้อน
คุณภาพดี แหล่งแร่ดินขาวเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 

4. จังหวัดระนองมีท่าเรือน ้าลึกขนาดใหญ่ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสามารถเชื่อมโยง
การค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน เนื่องจากการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือระนองไปยัง
ประเทศแถบฝั่งอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย ช่วยลดระยะเวลาการเดินเรือ  

5. จังหวัดระนองตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัดที่มีระยะทางบกที่ใกล้ที่สุดต่อการ
ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังแหล่งตลาดและการผลิตอุตสาหกรรมประมงในภาคกลาง และเหมาะสม
ต่อการน าสัตว์น ้าทะเลขึ้นท่าที่จังหวัดระนองจากทะเลอันดามัน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในอนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง 
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6. จังหวัดระนองมีการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ส่งออกสินค้าผ่านด่านจังหวัดระนองจ านวน 
950,318.83 ตันมูลค่ารวม 14,656.59 ล้านบาทสินค้าส่งออกที ่มีมูลค่ารวมมากที ่ส ุดคือน ้ามัน
เชื้อเพลิง/หล่อลื่นจ านวน 146,974.51 ตันมูลค่า 3,470.00 ล้านบาทรองลงมาคือปูนซีเมนต์จ านวน 
594,710.88 ตันมูลค่า 1,277.83 ล้านบาทและท่อเหล ็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเล ียมจ  านวน 
11,587.05 ตันมูลค่า 967.38 ล้านบาทและมีการน าเข้าสินค้าผ่านชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่าน
จังหวัดระนองจ านวน 399,849.25 ตันมูลค่ารวม 9,157.21 ล้านบาทสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่ารวมมาก
ที่สุดคือสัตว์น ้า (ปลาแช่เย็น) จ านวน 168,328.81 ตันมูลค่า 2,370.10 ล้านบาทรองลงมาคือท่อเหล็ก
ใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียมจ านวน 10,757.47 ตันมูลค่า 871.05 ล้านบาทและปลาป่นจ านวน
24,048.59 ตันมูลค่า 866.85 ล้านบาท 

7. เป็นแหลงวัตถุดิบสัตว์น ้าทะเลขึ้นท่าปริมาณมาก ส่งออกไปยังแหล่งตลาดกลางของ
ประเทศ พบว่ามีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

8. ความส าคัญด้านการท าประมงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หรือประมงเขต 5 รวม 
6 จังหวัดมีชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 1,022.8 กิโลเมตร ส าหรับจังหวัดระนอง
มีปริมาณสัตว์น ้าเค็มขึ้นท่า ในปีละประมาณมีจ านวน 52,772 ตัน ในขณะที่เขตประมง 5 มีจ านวน
รวม 283,686 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30 ของสัตว์น ้าทะเลขึ้นท่าทั้งประเทศ 

9. ความสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั ่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ของรัฐบาลในการเพิ ่มมูลค่าสินค้า
การเกษตร การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดชุมพร กับจังหวัดระนอง หรืออ่าวไทยกับทะเลอัน
ดามัน โดยจังหวัดระนองจัดให้มีโครงการขยายท่าเรือเพื่อการขนส่งเพิ่มจากเดิม เพื่อสนับสนุน
ศักยภาพการเจริญเติบโต ความร่วมทางพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ ่มประเทศรอบอ่าวเบงกอล 
(BIMSTEC) โดยประเทศไทยจะมีบทบาทท าหน้าที่ด้านการประมงเป็นผลดีต่อการพัฒนาในอนาคต 

10. จังหวัดระนองตั้งอยู่ติดชายแดนมีความสะดวกต่อการจัดหาและการเดินทางของแรงงาน 
ส่งเสริมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงซึ่งต้องใช้แรงงานมาก (Labour Intensive) 

11. ศักยภาพด้านการพัฒนาตลาดสินค้าประมง และสนับสนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่อง เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่สัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศเพ่ือนบ้าน และใน
ระดับกลุ่มความร่วมมือ BIMSTEC 

12. มีความก้าวหน้าของการพัฒนาท่าเรือน ้าลึกรองรับการส่งออกทางทะเลอันดามันมากกว่า
พื้นที่อื่นของประเทศ จะท าให้มีความส าคัญระบบโลจิสติกส์ และความเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

13. ศักยภาพด้านการท าประมงของประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดระนอง ซึ่งมี
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการประมง ทั้งด้านการเพาะเลี้ยง การท าประมงชายฝั่งของชุมชน 



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 
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และการท าประมงในน่านน ้าสากล จากการมีเรือประมงที่มีศักยภาพสูง ใช้เทคโนโลยีการค้นหาแหล่ง
สัตว์น ้า และการบริหารจัดการการท าประมงของผู้ประกอบการ 
 จุดอ่อน 
 1.จังหวัดระนองมีพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์เพียง 14% และอีกท่ีเหลือ 86% อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ ท า
ให้เกิดการใช้พื้นที่ป่าไม้เพ่ือเป็นที่ดินท ากิน อยู่อาศัย เกษตรกรรมโรงงาน ท่าเรือ แพปลา  
 2. การคมนาคมระหว่างประเทศและในประเทศไม่เอื ้ออ านวย ถนนทางหลวง(ถนนเพชร
เกษม) ยังมหีลายช่วงเป็นถนน 2 ช่องจราจร ไม่มีระบบรางรถไฟ สนามบินมีขนาดเล็ก 
 3. มีจ านวนประชาชนแฝงภายในจังหวัดจ านวนมาก เช่น แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพถิ่นฐาน 
และระบบทะเบียนเพื ่อทราบจ านวนประชากรแฝงยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่ทราบจ านวน
ประชากรแฝงที่แท้จริง ส่งผลต่อการเตรียมพร้อมรับมือ รวมถึงการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์
ต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น โรคติดต่อ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น 
 4. ท่าเรือจังหวัดระนองไม่ได้เชื่อมกับเส้นทางหลักท่ีเชื่อมจังหวัดหรือภูมิภาค รวมถึงไม่มีการ
ขนส่งระบบรางที่เชื่อมต่อภูมิภาคและประเทศ และจากฝั่งอันดามันไปยังฝั่งอ่าวไทย 
 5. การเติบโตการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม และที่ต่อเนื่องจากการประมงของจังหวัดระนอง
ยังมีน้อยพบว่าในปัจจุบันส าหรับห้องเย็นจังหวัดระนองมีจ านวน 12 แห่ง ในขณะที่เขตประมง 5 มี
จ านวน 21 แห่ง ส่วนโรงงานแปรรูปจังหวัดระนองตามข้อมูลสถิติยังไม่มี ในขณะที่ เขตประมง 5 มี
จ านวน 2 โรงงาน การส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันกันหรือประกอบกันของอุตสาหกรรมจึงยังมีไม่มาก 

6. การด าเนินการธุรกิจท าประมง มีลักษณะเป็นแบบครัวเรือประมงทะเล ที่มีท้ังหมด จ านวน 
2274 ครัวเรือ มีลักษณะด าเนินการเป็นของตนเองในครัวเรือนทั้งหมด 
 7. การพัฒนาขนาดความเป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น ้าทะเลยังจ ากัดด้านธุรกิจส่วนบุคคล ไม่ได้
พัฒนาเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น ้าระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค 
 8. การเติบโตของอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง ยังจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
วัตถุดิบขึ้นท่าของจังหวัด โดยมีการใช้แปรรูปหรือผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพียงประมาณร้อยละ 20  ที่
เหลือส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจังหวัดอ่ืน 
 9. มีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาขยายตัวให้มีความเติบโตของอุตสาหกรรมประมง จากปัญหา
ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ ผังเมือง ขาดโครงสร้างพื้นฐานและบริการรองรับ โดยเฉพาะการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ 
 10. ความขัดแย้งของการอยู่ร่วมของอุตสาหกรรมประมงกับชุมชน เนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมประมงอยู่ในเขตชุมชน จะได้รับผลกระทบด้านกลิ่น น ้าเสีย และการจราจร 
 11. ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนด้านความชัดเจนในการสนับสนุนจากรัฐ 
โดยเฉพาะการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
 12.ขาดการแปรรูปวัตถุดิบ ทั้งสัตว์น ้าทะเล เกษตร และวัตถุดิบแร่ดินขาว 
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 โอกาส 
 1. การเชื่อมต่อกับเขตการค้าเสรี BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่อยู่ในทวีปเอเชียได้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ทางการค้า การลงทุน 
เทคโนโลยี คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างกัน ทั้งนี้เป็นโอกาสของจังหวัดระนองจากการมีท่าเรือน ้าลึก ที่สามารถขนส่งหรือ
คมนาคมสู่ทะเลอันดามันและอ่าว    เบงกอล ซึ่งจะเป็นกลไกในการช่วยลดต้นทุนและจะมีผู้ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน 
 2. การสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ เกิดการพัฒนาเส้นทางรถไฟ และถนนสี่เลนเชื่อมระหว่างจังหวัดชุมพร -ระนอง การพัฒนา
ท่าเรือน ้าลึก 

3. นโยบายเปิดประเทศของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาท าให้ในอนาคตมีการขยายฐานในการ
ขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC เกิดการเชื่อมโยงการสร้างการลงทุน 
 4. พัฒนาถนนสี่ช่องจราจรเชื่อมกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และการพัฒนาท่าอากาศ
ยานระนอง เป็นปัจจัยส าคัญด้านโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื ่องจากการประมงและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 5. ศักยภาพต่อการพัฒนาตลาดกลางสินค้าประมงในระดับกลุ่มจังหวัดรวมถึงจังหวัดในพื้นที่
ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ และระดับตลาดกลางสากล เพื่อรองรับสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบา้น
และกลุ่มประเทศความร่วมมือ BIMSTEC เนื่องจากระนองมีความพร้อมด้านความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งทั้งทางถนน ระบบรางและทางทะเลอ่าวไทย-อันดามัน 
 6. การมีช่องทางด้านกฎหมายในการใช้ที่ดินเพื่อจัดท าโครงการ  และการจัดตั้งงบประมาณ
เพื่อการลงทุนพัฒนาโครงการมีความเป็นไปได้ของการใช้ที่ดินของรัฐเพื่อพัฒนาโครงการที่สอดคล้อง
หรือไม่ขัดกับผังเมือง 
 7. ตามกรอบความร่วมมือและการพัฒนาระดับมหภาค การพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรประมง 
และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ของ  
7 ประเทศ 14 ด้าน ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านสาขาประมง จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาโครงการทางด้าน
สินค้าและวัตถุดิบจากการประมง 
 8. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตรซึ่งรวมถึงสินค้าประมง ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
  



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 
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อุปสรรค 
 1.  การแพร่ระบาดของ covid 2019 มีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจจังหวัดระนอง 
 2. ที่ดินขาดเอกสารสิทธิไม่สามารถขอการสนับสนุนด้านงบประมาณของภาครัฐได้ 
 3. เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน และประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลต่อการส่งออก
สินค้าของประเทศกลุ่มตลาดใหม่ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัว ท าให้การส่งออกของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อจังหวัดระนองโดยตรง 
เนื่องจากเป็นจังหวัดการค้าชายแดน รวมถึงกระทบต่อราคาผลผลิตทางเกษตรลดต ่าลง โดยเฉพาะ
ยางพาราที ่ราคาลดลงอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งยางพาราเป็นผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดระนองที ่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดและส่งผลถึงการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวลดลงด้วยเช่นกัน 
 4. ประเทศไทยก าลังเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง
จะมีการใช้เทคโนโลยีมามีส่วนขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต ส าหรับจังหวัดระนองยังไม่ได้
เตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ จังหวัดระนองถูกจัดล าดับการมีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ใช้ของ
ประชากรอยู่ในล าดับค่อนข้างท้าย คือ ล าดับที่ 47 และ 64 ตามล าดับ จากท้ังหมด 77 จังหวัด 
 5. แนวโน้มผลผลิตจากการประมงลดลง เนื่องจากการด าเนินการยกระดับมาตรฐานการท า
ประมงของประเทศไทย ตามข้อก าหนดของ IUU Fishing (IllegalUnreported and Unregulated 
Fishing) ท าให้การท าประมงมีความจ ากัดด้านการท าประมง พื้นที่ ความยุ่ งยากในการรายงานการ
ด าเนินการ และการใช้แรงงาน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะสั้น และจะมี
การปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว  

6. การแข่งขันด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประมงส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีปัจจัยความเหมาะสมหลายด้านอยู่ แล้ว ทั้งตลาดวัตถุดิบ การส่งออก และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน ดังนั้นจึงจะประสบกับการแข่งขันสูงด้านความได้เปรียบ 
 7. การฟื้นตัวของการท าประมงเชิงพาณิชย์ อาจมีความล่าช้า เนื่องจากการด าเนินการ
ยกระดับมาตรฐานการท าประมงไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะสั้น ปัญหาการขาดแคลนสัตว์น ้าใน
ระดับประเทศจะเกิดขึ้น จะท าให้ในระยะแรกของโครงการมีปัญหา และขาดความน่าสนใจของนัก
ลงทุน 
 8. จากยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ.2561-2565 โดยมี วิสัยทัศน์จังหวัด
ระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย”ภาพการพัฒนาของจังหวัดเป็นเมือง
ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ และพื ้นที ่อนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่สนใจ 
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2.  การก าหนดเชิงกลยุทธ์ 
 ส าหรับการก าหนดเชิงกลยุทธ์หรือทิศทางในการบริหารจัดการตามศักยภาพที่จะน าไป
พิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรเอกชน ดังนี้ 
 SO การใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสหาประโยชน์ (กลยุทธ์เชิงรุก) 

1. เชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยการท า Business Matching 
2. การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปประมง เกษตร และวัตถุดิบอื่นๆ โดยมีเป้าหมายตลาด

วัตถุดิบ และสินค้าที่สามารถผลิตส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC  
3. การวางแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เป็นสองระยะ โดยระยะแรกมีเป้าหมายเชิงประกอบ

หรือเสริมกับเขตอุตสาหกรรมจังหวัดอื่นโดยเน้นอุตสาหกรรมให้บริการแปรรูปวัตถุดิบตาม
ความต้องการของเขตอุตสาหกรรมจังหวัดอ่ืนและการพัฒนาเชิงแข่งขัน เพ่ือให้เกิดการย้าย
ฐานเข้ามาลงทุนที่ระนองในระยะยาว 

4. การพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ทั้ง SME หรือ Start up 
 WO กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยใช้โอกาสมาลบจุดอ่อน 

1.การใช้ที ่ดินของรัฐโดยแก้ปัญหาการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและถ่ายโอนที่ดินไปที่
กรมธนารักษ์เพื่อเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการอุสาหกรรมแปรรูปประมง เกษตร หรือ
วัตถุดิบอ่ืนๆ รวมไปถึงประชาชนสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวได้  

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งรัด ถนน 4 ช่องจราจร ชุมพร-ระนอง หลังสวน-
ระนอง ตะกั่วป่า-ระนอง 

3. การได้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือทุกระดับรวมถึงกลุ่มประเทศ  BIMSTEC ด้าน
วัตถุดิบและสินค้าจากอุตสาหกรรมประมง 

4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนจากภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 STกลยุทธ์เชิงรับโดยใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

1. การขอได้สิทธิพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องในโครงการ SEC
เช่นออกข้อก าหนดพิเศษ หรือส่งเสริม BOI. ให้นักลงทุนที่สนใจ 

2. การขอปรับปรุงมาตรฐานการท าประมงให้สอดคล้องกับการท าประมงเชิงพาณิชย์ 
3. การพัฒนาตลาดกลางสัตว์น ้าโดยรูปแบบสหกรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
4. การสร้างความร่วมมือการท าประมงโดยข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐและเอกชนต่อเอกชน 

 WT กลยุทธ์เชิงป้องกันโดยการตั้งรับ เนื่องจากปัญหาจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
1. การให้สิทธิเอกชนเข้ามาด าเนินการพัฒนาโครงการโดยรัฐสนับสนุนด้านที่ดิน 
2. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือท าการประมงเชิงพาณิชย์ระหว่างผู้ประกอบการเอกชนต่อ

เอกชน ในกลุ่ม BIMSTEC 



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 
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3. การส่งเสริมและชักจูงผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมาที่ระนอง 
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสหกรณ์ของสมุทรสาคร/สมุทรสงครามเข้ามาเปิด

สาขาด าเนินการตลาดกลางสัตว์น ้าทะเล
 
ตารางท่ี 4.1  ตารางการจัดท า SWOT MATRIX 
            ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
- ติดสหภาพเมียนมาและพ้ืนที่ติด

ทะเล 180 กม. 
- มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
- มีท่าเรือน ้าลึก 
- มีการค้าชายแดนไทย-เมียนมา 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบสัตว์น ้าทะเล

ขึ้นท่ามากท่ีสุด 

จุดอ่อน 
- พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์แค่ 14% 
- ถนนเพชรเกษมยังเป็น 2 ช่อง
จราจรและไม่มีระบบรางรถไฟ 

- ขาดการแปรรูปวัตถุดิบ  
- ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
จังหวัดไม่ชัดเจนในเรื่องของ
การค้าการลงทุน และการค้า
ชายแดน 

โอกาส 
- เชื ่อมโยงการค้ากับกลุ่ม

ประเทศ BIMSTEC 
- มีโครงการ SEC ของ
รัฐบาล 
- โครงการ Land-bridge 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากประมง 
- พัฒนาอุตสาหกรรมเซรา
มิก 

SO Strategies                         
1. เชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศ 
BIMSTEC โดยการท า Business 
Matching                       
2. การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
แปรรูปประมง เกษตร และ
วัตถุดิบอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมาย
ตลาดวัตถุดิบ และสินค้าที่
สามารถผลิตส่งกลุ่มประเทศ 
BIMSTEC                                       
3. การวางแนวทางการพัฒนา
เชิงกลยุทธ์เป็นสองระยะ                                                       
4. การพัฒนาผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ทั้ง SME หรือ Start up 

WO Straiegies                                              
1. การใช้ที่ดินของรัฐโดย
แก้ปัญหาการเพิกถอนป่าสงวน
แห่งชาติและถ่ายโอนที่ดินไปที่
กรมธนารักษ์เพ่ือเป็นพื้นที่ราช
พัสดุ                                                          
2. การพัฒนาถนน 4 ช่องจราจร 
ชุมพร-ระนอง หลังสวน-ระนอง 
ตะกั่วป่า-ระนอง      
3. การได้ประโยชน์จากกลไก
ความร่วมมือทุกระดับรวมถึง
กลุ่มประเทศ BIMSTEC ด้าน
วัตถุดิบและสินค้าจาก
อุตสาหกรรมประมง                                                           
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ลงทุนจากภาคเอกชนในกลุ่ม
จงัหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
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อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 
- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ 

(ขาด งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ) 

- เศรษฐกิจโลกมีความผัน
ผวน 
- ข้อก าหนดของ IUU 
FISHING 
 

ST Strategies                                                
1. การขอได้สิทธิพัฒนารูปแบบ
เขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิ
พิเศษที่เก่ียวข้องในโครงการ SEC 
เช่น ออกข้อก าหนดพิเศษ หรือ
ส่งเสริม BOI. ให้นักลงทุนที่สนใจ                              
2. การขอปรับปรุงมาตรฐานการ
ท าประมงให้สอดคล้องกับการท า
ประมงเชิงพาณิชย์          
3. การพัฒนาตลาดกลางสัตว์น ้า
โดยรูปแบบสหกรณ์ โดยการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้องในกลุ่ม
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน              
4. การสร้างความร่วมมือการท า
ประมงโดยข้อตกลงระหว่างรัฐต่อ
รัฐและเอกชนต่อเอกชน 

 WT Strategies                                                
1. การให้สิทธิเอกชนเข้ามา
ด าเนินการพัฒนาโครงการโดย
รัฐสนับสนุนด้านที่ดิน              
2. การพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือท าการ   ประมงเชิง
พาณิชย์ระหว่างผู้ประกอบการ
เอกชนต่อเอกชน ในกลุ่ม 
BIMSTEC              
3. การส่งเสริมและชักจูง
ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิต
มาท่ีระนอง                                
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสหกรณ์ของ
สมุทรสาคร/สมุทรสงครามเข้า
มาเปิดสาขาด าเนินการตลาด
กลางสัตว์น ้าทะเล 

 

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในอนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชนใน
จังหวัดระนอง” ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยสรุปและ
มีข้อเสนอแนะแผนงานระยะสั้น (ระยะ1-3ปี) มี 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. การแก้ปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ไปสู่การ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ป่าชายเลนชุมชนเมือง เนื้อท่ี 2,720 ไร่ แยกเป็น 
 - พ้ืนที่อนุญาตการใช้ประโยชน์เดิม เนื้อท่ี 484 ไร่ 
 - พ้ืนที่นอกแปลงอนุญาต เนื้อท่ี 2,236 ไร่ 
1.2 พ้ืนที่ป่าสงวนเนื้อที่ 415 ไร่บ้านสามแหลม ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ระนอง 



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 
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โดยการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นที่ราชพัสดุ และภาครัฐสามารถจัดเก็บ
ค่าเช่าที่ดินดังกล่าวได้โดยเสนอข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. การแปรรูปอุตสาหกรรมประมง เกษตร และวัตถุดิบอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่  ตามนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) ของรัฐบาล 
และจังหวัดระนอง มีโครงการจะขยายท่าเรือเพื่อการขนส่งเพิ่มจากเดิม เพื่อสนับสนุนศักยภาพการ
เจริญเติบโตทางพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศรอบอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ประกอบกับจังหวัด
ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา ส่งผลให้มีสัตว์น ้าขึ้นท่าใน
ปริมาณมาก เมื่อเทียบกับท่าขึ้นสัตว์น ้าในจังหวัดต่างๆ ทางฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึ งมีการใช้เรือเพ่ือ
การท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมา ดังนั้นจังหวัดระนอง จึงจ าเป็นต้องมี
อุตสาหกรรมหลังท่าเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมในการรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้าทะเล การซ่อมและต่อเรือ โลจิสติกส์ และวัตถุดิบอื่นๆ เช่นแร่ดินขาว เพ่ือ
อุตสาหกรรมเซรามิก โดยอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 

3. เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนน 4 ช่องจราจร จากจังหวัดชุมพร-ระนอง ระนอง-หลัง
สวน และระนอง-ตะกั่วป่า โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

4. เชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยการท า Business Matching กับท่าเรือย่าง
กุ้ง ท่าเรือเจียวเพียว ประเทศเมียนมา, ท่าเรือจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ, ท่าเรือโกลกาตา ท่าเรือ

ขั้นตอนการด าเนินการ 

หน่วยงานรัฐจดัเก็บค่าเช่า

ท่ีดิน 

การเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) 
มาตรา 7 

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

กรมธนารักษ ์
ท่ีราชพสัดุ ตาม ม.4 

พ.ร.บ. ท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 

ภาคเอกชน ราษฎร 
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เจนไน ประเทศอินเดีย, ท่าเรือโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 

5. พัฒนาผู้ประกอบการ SME หรือ Start Up ให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือเชื่อมโยง
การค้าและกับคู่ค้า โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดระนองร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 

ส าหรับความเห็นเรื่องแผนงานระยะยาวในการพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าระหว่าง
ประเทศ  (ระยะมากกว่า 3ปี) มี 3 เรื่องดังนี้  

1. การขยายระบบขนส่งทางรถไฟจากจังหวัดชุมพร-ระนอง ตลอดจนเชื่อมต่อการขนส่ง
สินค้าระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรด้วยระบบราง (Land-bridge) ระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดา
มัน ซึ่งฝั่งท่าเรือระนองสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ากับกลุ่มประเทศอ่าวเบงกอล ซึ่งการพัฒนา
เส้นทางสายดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ โดยส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) 
 2. การพัฒนาท่าเรือระนอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเมื่อโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่แล้ว
เสร็จ ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดระนอง สามารถใช้เป็นฐานในการแปรรูปอาหารทะเลต่อยอดจากฐานเดิมในพ้ืนที่
และสินค้าอื่นๆสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ ท่าเรือระนอง ให้เป็นประตูสู่การส่งออกสินค้าฝั่ง
ตะวันตกไปยังท่าเรือหลัก ในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้ในอนาคต โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

3. ท่าอากาศยานระนอง โดยพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานระนองเป็นสนามบิน
นานาชาติพัฒนาเป็น CARGO เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ โดยกรมท่า
อากาศยาน 
  



พรศักดิ์ แกว้ถาวร 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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